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ينبهـةالةلىقايدةالععايممعنىفايةاخدا4يتمممفلموسلم4إءالله
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شبأيهرهاالمحز
األميرزجودشلؤدالدينلىلطالإقاضىامسذهاأأمىاايمهيئاةنمع961



ا

اغانحاهأودعةعلىالفومفايلةللمعألالنأخلةالمحهقضاوهـوشاجمةةث
ليلياقببعاللاأفطنصيصبدقفىكاإفاصاشأقهكااالىممامدهفا

ا
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صطحماشأفياالىىفئ
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عهداللةقويةاالإفهعبدحونثانالمىجأنأصقنألفححالىؤودهفيفامدةاول
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عونلماكأكنهفولمحوالكنزإلمداب

عثتهأحالالمصالنوبالمن
طءالاالدينجالل

بهالتالناق

يناخى



حهيمفلآلالفاربيم

الىبنيمنهاويىانفاوبالمنهنواعطىفالطءقضاكلئأتالذىفهدممبما
يفقيسطارأهوأدشثخكمنبمعلىلىعوانهص5داجمىئلمماقهوكقدة
وأشعهدأصتعمنعماللتسمألمالعلناانمالهإكدمالضحروالثاال1أنهدوأ
النرمنمفشاومتالماةالصاقهوأوعلى43وسلملميهالىاأعلىهـنبتسيدناأن
ةففهراتاماذهـقاتحصيلءلىنعافهااصتخرفيروةعدوبدأوأننىطقهدامامه
لعونواايةراقهالطلموأللمجيلةيحثماواإلصأدلظربفةئاناطا3رلنوادظالتج2وا
صيرآؤعيقهافيالمودوئجقدسقمثئكللىوءدلروهـطؤدسوالءصعامآهأنه
وانجمألونشأناوادلهئشععىانقهاوأرجومنألمههـنإفلىفاالفونالمثقصبا
لخزعناةطأتحقتيواية5وآلعوشوألتوقيقالفهوباأقشلىيهربميجهمالطظ
بالمغربحوجنإللممموقجناحنالحناطكاالىعافهانقالانهوسلمكلالالىنبىا
فاظثىيلىتعافهددخلقمههوعليبعهالممااالومقتحترجالهقالشثحترأسهو

رشانهلورمحتمحالرمنفب4تفسهيغصىانحالىةئهااسهعلىامنىمنأواسأةرجسلى
منتعادقهاجماقهقطئةفىكلنقطئىفي4ثجنامقودنةعنرجصئمؤتصى فمميي

يخغحوعبميرخ3ةئألملعلىكاكا4امقةقاللقيامةأامالىمدكاجمتغفرفطز6
يءاصيئاألممندةأفااالدبطعبوالمزيناوانسافسكطامحاارافوعايزيهاثئب8

فدراألبمعرفةئدىىأكأالديئكت
قالداضذيلةامشربناصتانبمرمعنانماراتاحمه



8سؤلالأعغالثعوينوءادىصومناأولالسيتيرمكالطان

مرشظمارينكلثااصابعئنىمحلىأخدكطورماايرمهلوان
ثرالعتاسحئاومحمللبيوإفيلثأنهءيراالصهلوأن
ريهافادئحظثرشانعمسظلىارفاعددالثبداانائألنااووم
ثرىالمحاساشوضاناطلبفدوبأهاسوالمنعلانبااالروفى

الموقىييلةمصدالضرئصكتراشجتهدباتمفهزبخلداأنخمهضكرم2
اأهباالذاديناوسوطعدىاغاارباعرىأللمحسنآعرألىال
قصنطكباستدمالمصيلتهنتحهاصاؤعهبوطاللعببقؤاحدظقلطاوإلها

يودىخصهالصرعلىاواالنجازمطرهإبايكدسصقلكمععليكقوىااقوىةاا
المووتثحرىايخلاسلايععققارثنأحرالمااهواممماميئأدالهدالوأنصةلمحا
كءهإهزاوفىنرساكاإلافعلىطابوفىاأدالبهوفىبرلىلىهلبه12نىفىاأقهـالىء

راآلوالمعدةعداتأوالخازنقداالأإيموانينداالساأفلماقيل6جالمم
دولوش9زتالرأةءأقاواسارااحذاياليهاةولنقوأصحداوالتثبتانعنأ
ناهجاسراألياقرأقركلوالرصااخدهشابنايكمأحلميماحواضربئالىأا

محلىالتسولرآلبيئقواححاأفسوبنبارأوألمزاحانحجمنحؤمألط
ملمأواةتءعيهامةسئمنالمجضةلهوجصقمنحدأوبونبأئتنسىلمو4غاةالته
يملعادفهفصعايخةرقبةءاواةقدعاحالأو14وقكاأكاجلد4ؤهاادكب

دأجالؤوراثرىشرإيغنيمأمةرأالذالشيائبرأباممضيماياوويسوإ
شانفخلعببنرآيتالموصدفاللهماباعرممنلثاوأارناهاتقبيراذعا

هـإشصهواهداذعنىاذامريطضجمننىنيمفقالكلبادماألفلتمجيىصعفوبن
لىدةزأةبنمعندخلثقألالأرخفالخكفقلثانهـليومةهبالىكأفىويرودىسقيلىا

دقرقؤعئرانالىايرالمؤششيابرقالىايعسكقصوإلمحاينابرل51مرواك
تطزادهمضممالىاوانسدتجالتانيرفىراءأاللملفةثحافصلىطزةمرةيضفىإ

مقتو4رزتموريزادئلمهاؤقالتقاةراقكطاذتأوضوانيلئضتع
المكعدسعيددجلسألاقباهثعروقهقةاالاولموزأحلثعامنرض1مةالخأل
اليهيمننيقوا4فىتصنك5تنذاهفاحمهةمممبراوة3اشة احمص

منكاغارأقادسصيهمردتوالنممألمةةواةامنااإكناملهخصهوأن
رسياالبراروحناشااالبراافسهاموامامباصاتألموال9ؤيآلمحةشمنومالىفة
لطقيباشثرمغلوابطاواأموببرقواةامبرةتكوناكلكيركاعتبهشالقر
اروحإباشاركيلانةالالظفعيلالمحامقأثقلحقهلرصاحمئمكفلال

صماراالى2ىاماالاثغألأعرأبوصمفلوقىصصملهالىوعثرتنهالهبئوأضلهفى
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الصهفالتهبآخربولقائهمنآضىراألفااالسإسغاقتارولثمدةاللىءنوالدث

ىالذماعثىلكألأقانهكدماالالمجمافىضاافبمإبأرضنةاللكأهلي
السةمنالروحتيلقخفثقيلاتهاكتهيئامكلمذاأفقألعافىاظراكغقالعطشرءأ
أطعمأا4اجمفعةالمجزعالسرمافىأيهو4دإمالاس4ااهـيلعفىممنقلىلىالفغأ

ن81صحلمنأاتءأتصفيةمحىنجرأبهاقاقدفلوراادؤحمطآالمخمولمحعحىكىممأبال5
قومنهربرالدأثاأثعابئنعمهكورقيطزودسرىاكيبمتابتركاظكأليدعغآا

زصأثؤتثالدمنزخاحاإءشأفاهابآخرزرأشاءادرزلاكرمقةأخاعالثرهمكتى
سئوتيردوماؤهيصكطمؤيسضىطبئوءهـإللماهوتتىالمفوحهلىوخرطةأف14
يدةدسمماالمجرسافىتأدتهذاباخءقطسضلهافيأال1فصلوهبأنوشفتامض

ايرولىعلالتهصلىإفياجعأؤنلىذكرءئءئدفاأعلموالتهتااموسثثاعن
شدخلاحرأةسثوةستزؤجلموسيهءالتهيانبىاانأيماابئلظوأوالدوار4و

قلهنتادفىتنجتةخديسفاولهنتغعنفىلؤءعثحدىايئوجعفئعثبإث
ةرةذأبرهالهقأررهابةتزؤغهاتوهوممحنعيوبنيندالةجمكأطدشقكأعف

ولسمعليهتهالىشةاعنهاوفئوجهابعارهماتهفدكلهفهلدتىشآلخمالمبابنأ
ماةاوآشظلموأآلورؤثبيوزلتهاهرثصعبدئطاشالطهبامبمماائية4فيلدتفع

دأحهرفلءهزوضآشلمءوقيلدن9بهنبإةاالناثوأكاارسالؤاوههالدكور
بنتبئؤفيةأمثهعايلوزمعةتطية2ومهابعدهثمتثإةحرةاقلوخهان3و
عثؤانءبنةاكهاوهىاتوهحة4اشهىريفةسنتصإدائطبملرينبث

يرينإسكهـاناتلههنتيباوةراانتفةسؤوأشوخمساننطغ4متتتوصا
ؤجفئثمءلجكهبهالوددمفىليهعالتهصلىالتهؤلفسلطهارسولتهاءوماتثسجمدافي
حذاؤةابنخميثنحصإلمامماءشاثلهفزنوالتياممضصبنءتدصهءاد

ئمانءفىتركأةدإلمديوورإتتءبدوأسيمبنىنءديثإلولمبذوىمها
ولصكبئ4اسهأبكضعألمل4ءعالهقهنتولخزوميةأأميةأبيخةااللهامهاعدتزؤج

التهلىمحولئهلاوسهءاؤكرشعتووعأحديرموأحةعاإدائحهإلاالسدالخزوهى
ثبنزتزؤجثمكةىكالفضلعدوقيلهيئوخسح4ثوماحزااقبيلم4خات
غيرطتلمتهخيافيشفىوقنأسعاكااملهايقالوصعصعةربئطئهـنخزجمفنذ
بئأتطغيلنحبتالمأاعلبهلهقهبنبزنتيهمالقكيهلىتهياعهخلىوضر

فيهنسارالخزاجمةةابىبنرثابنهايةتزؤععويرالمطنلىديعبافيالمحرث
فتحربفيسفيانأدتثةهيبةامفئؤجمحرفوادثجبنثقاتقنتوالمصطاق

اقهرسلىافأرسلجمهـفعنصرومأتالمحدشةجرةمهانمنوحممئىاتقهاتحشعبميدقله
اهمالماالباثىوساقلمحبعثةباىعيالحوترؤطبهاعليهاشىفأالىملمولعليهاللهصلى



افزوجقاقءثعهانالىخطحهادلناصرقيلدئهاحىأرلمرسهعالبهكللهاصلىلبىان
ويةء31افالخهثوماإلنأهالواكازضهوألارهـءإةثههاإكادابهاثوبء
عض5اللهاصوجصرالحأرثفاددثحت4ةوكانجمشتبةزيخبثمتئكفجء

ناهوفحفيلموسعلبلتهاليىالشاةكافتخربهعتفالعالمعايهحريلصؤا
ةخكيياتعائهمثيإصالمالبىجاأنرشالؤنحاءأؤالىوأوسدفيراثونفيءكلرما
لثقتوحالبأىحميىيتتقيهـةصركم4ثمتزؤج4ءاللهرفثاابالخفيلء
فيدييرزفيقلىابىابئيخلرفيأنانةيمخماعالاونفتومشكمبنمالمتس

ميوثجفئؤيمئاءشبئتسةستأرماتتاآدفئؤجومحإيهصدالتهفةسا01بلمماله
مهـونرأحمهاعاافنعغتكفاةاةعربرابرصهفتحهقهةوخيةالهأللمحرثاتبضا
بئالةظوهىفبيحم5لفكهامحرة6تىبدهسلمعليةلتهالىفللهارلسولثمجمدالعؤىبئا
نابنتمىلىوقعهوماشماهتنهتلهأيقاليمببنىنكلرأةاتزوجثمدالوأبنوظلىاع

امثنعاهالوجمهالدالتأنقبلتدؤفهنححببثاابنةؤلإصلتافيهأسمط
صهاشكزيةفئؤجالممافطفقهولىهاتمانبيانلىحممفطةةيماجمانجهاوساتصابخلىد

ليهءتهايملىالنىقهكيدفاالقلسشأممماةكزيإحاكطا2الة3دجابر
افارقهـحمسفمعهاظبيانشه41العالهتزوفيثجهافرد4صذتحاغاحهأأرخليوأرأدسلم
وئيثمقصرتدخهافاخللدأنتجلعنهافترئمئامفألاتأفآبنقغيىقتيلىفئؤجثج

ثالطيمءابفتريلييرةدهبنلىلهذثااوليتتزوحملءوؤاك41ابةاالمأ
مولساةاةاناهلمرس4عااللهلىصياعمابمناوأمافئعماامتزوج4لمياسبئ

تافصقشيوبنىحرمنطابنهحهاءواؤحيهولمخملباطاأتبفىاهـاماجمي
4ءاارءلأظىمبإمداؤوصانعباسجههابه4آصبوإنىىاوراساقيءمئعاتاذ

ايانحوخعصبهإوولمجمتسؤأوهاجهامغالععابهازحاأجمارث12انجةأوتجرةؤفىكا
المعألنمعليههيماجمايللذتيهطاككلعونانجهةارسرأريهاماوأثأهاقدبهرصلىؤهـ
نراتلىلضولضلالوأدرةفاأعمموضالتهلناكأمقهوروقللضظتزلداةاتنةطور
صيانةكسهءكغالمجتاأللئيرلهلىالممبرةتققيالمفربرصلعاالحمكهصوكثىالمفىمرءال

إفىحاأءملياذكاوفصسأناسابرثلماةاماألبثفرتفؤتافاظ
احللىرؤوااطؤسلىالط4االاعايخضلمنءجواباعيطاإسحأيرامطالجاد
ينمقآلضماأراءآيقحيرمنبة4لمعاكاثدتهحاءتيراالصكمضقىلىءجماهىافألء
قطاكساهنبتامأطسىوأعاررتمأللطيأىإتامرتادمالأفصةحهالو

ءثكأفياوسلماعنأغوأماوتاامننطحل4فىردرهشاطاخعأأ
ااغلمحيتعادااشال7خرةبابتاولطسئممابانساقكلةقيمنحعااذ
اشتهطبماكفرلثامطمحطالكنطقةالمفرحعاالبابهذاخوزد
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9يقثأللدنلهالؤثفيلىلمحاسمالممغمافأىبضفصنهووكعافصهوقىمركىأفااصم

مىماأنصعكداأصدضاكاذعزوجلفهاشئآلخمىاينههالدالدقييرتالهالمتل
مودةأوذضماضوااعدغيرهيرتةمسهلمشدهواضحلممنلهاكلطوهالملىمن

لثسكاادلمنحعلاامئ6وقىأثيهرهمآطنماةلماللزلالفاسقىمؤةو7صش
ثثررآذاألفياالثلذاففكزااليقومواتضااؤمقههملةالمحركإاكأزاملواقب
نواواجاكواميواسكثرأدثأأالمجمابومفمقالسانازلةمىا15خفظاوأتاللمالتعى

ثااالمممهعنهيرواإليمالمحاجةوعنداأقجماوساةااغنصمنءالئامارةقاء
ظذفىقيلةاالىعةخاةاثمرةيقسال

صهودطهاعمعتالنفسفاننضىتفارإمىماصت

بئمعساححابرعربئفنى5ذميتوإضوعأقأحيه
صولةهالوكقمعاضهءسكدلفابكلأطقحاي

يذهبنىلداألالمحدلفاحهثىامديقانضاساأقلاممبرالمقعتهـةلمحبقوااضحتاؤشة
مابأقصدراالمحبقكرىاربواالدياصثردواءتباالمحألةيفميحعفنقباواايةا

حبعساثرضأشؤاجإسمةبآوحثهـرأستاةيربالدتاالعتذارتدجمدةراطذ12
محساعثامهقلت3كلثغمهتلمن4ءقفولنئنيهيخااااووحلمهعبسوابدنا
اولىلمطانبهورالىاممراشحيثااليهونرمانبعملطاذخمرمنلادلءإرسإ

تأارشلةافيىإايهرزثيروالةزضراافإمةثاالبنلمطمعهبالرسطاك
دتالوالعسقايىامعاشكتطالقإلالوامأكماندممبالكللالصاهوبش
ةدصىلاقالصكالسداوءتصإآايمواعلىناستعمةثفديماالمةى

بهأسانمنمالرال9يتهمممعهقمحرقلطكلعقعدوهمناللمحازمالفكرالفدة
ضاصكأمنهانأخسيرقوناتاخهابايسارعهـهااقي41الششهفهائما5آبألفالظئ
4عاهـئموبرالامنهءاءثاالفاثاقلساللىءانماذكرهاعاشمنعافتهناروهن
حمقدافلمفمجهةامن15أبدكأوهـخاباكوحسدعقتجركفرومجردنمأاالمالى
صالىانهوؤتماتمنعاقروادمنامخاونهأجمأليرمن2دمالهللثزحملىربالنه
اوقلبالنطاقاالولتأوهونءألوهذاالكيرمنهوهرونههولمنضوعامممنه

قراقضادوامثإماواة2أاأيارن1نىهلمترأأمجنالتواإلتالتدأالنحا
دلمحيوااارزأق4وفهلتكوذمنهقياان1لئالضاثاثباوالكهننةالرزالحبعه
ملىئفيهاجمألونصارتواشاكنهمهثهماثصت9ا6وتهموفيإهعاداأسوإهواقوأثهم

ادوال4ؤ4زهـايتكوقوالةالنحهـهتشنىالثوانللحسضرورىإهراباادأوااثذ
الجهاوالشهررؤالتدعوهالماالنسأاالكاءمطلغاوفديتغنىلبهيميواناضهاقةمب

كفى4ماوضاضعافأضعاتأخرجهقوتافيعاذاوضالترابألطمعىأءالافهمرة



أ

تذولمهـولم4ةكنضرحمهاتءولواسئومصاعهك41تردحاممالودى4بركا

رابأامأللهاطللوبئبهتقومعلأفىمضتهرةهمهللهابمصئقالنالرن1السآش
إترابالاقرةةآضارءإأنبععالىوققرهاأهتءإميهااكلفالمراباملمفتكالىأل

أرفيهلتراباءكونااالمدلموتارالالهيقرمالذىلاأالنأيأققأشابباوابم
هواؤلةامنلىجالماهممألةايمممهأدلماداانأإمن111كغأحموهواتواافىاةإفقيراىؤهـ

فأسنهالخلوفعكلىالمىولمذأغأبلتجمافعكمعيلولةالهابهمحبسألى
واسءرهوافىىلايذهبمعألوىووهـباكاى4ثآإلة2لماانتولمارهوز

الردالريععارظدميالادةالمءخالذىالهوىوكانأهعاةوااهفأجنةربهافىورح
الىمنهمافعادكلذلكمنلعكميابللعىنوفعاداليهأصدلىنةوزأواالبباثنو

الفهلعنهءاردىالخميتأالىسهوأفشراالطيصلهأالىادآوجمنعرهأممسل
هاعنصهألتؤيهسااشركاسافانلمتاعواةافةإثقابملحادواناكلطاختا1
اعاؤكامبربههويركاأبوالوارث2ادتالفالثذهاولوقسيرهاوحاالا
اكزالياللهان5إما11والاامنهدأفايئستوغيرو4صالرتهـظو

تارابهفاوترأاطوشمارترأداطااحعانهواوخالقهاهفا9مناسعنوأفدنفىحمااجمر
طفهطأ2دعئبهاوماإلصهاومجااإظرئوأيهطاتفاكزمافىعبادودطاالمؤاحيماهالأل
ابىكرموضااثزوالأتخويفواةالعقيمعرضذلذكرالنارأالوأالمحمرجمدال
موماسفراراااصعمقرمتاعالص1بناتذكرةاىالغوينومتاحقذكرةالنهاعاف
هفافأينمنزإللنارفىلحاثسافرلمااذاقيلخاليةاالرضىاموهىبالقوازينالاأونقيا

ءيربازبرعتئرعقويماالثهممالىانصم5المحادىأصرآنافىرعقاافأومن
وأمامةطجمةزهفىصهأذالالحهساوقدوفيركلاوأضرالنهخمعوابهمنيمموعغ

مذهوأضالناقيهطنىآلركاالمحااانألمحوصبهناهتصلوهتقولهأصةلخاص41رجملا
اانعثهاهوراصاأسآلبلجمهنهالىجيخبرإنةؤهطاوأمأه3تىآنأةكلآتحمىالا

هاهقوماحةاازيلمن4قهتوصااوكايىقسهقالمباللهانأتحاهـتجةذهب
فيهالهيمجاحمهمايميذحمزآلتىبعوتمحلاالرعقجعللىتعتاافهانشرشإثطا

دىوهبماشأصرذاماالةحعسلهانمخصوبمامكلاعوماوببته7مالاللغدوواال
أثالثطأرؤراعدالةوشوداثلثعاهطواماك4هألااالرمقلمكنؤلمثئ
واناتلمحواوالكرأتلعيونروااوأألالمعادنمنالرصأودء13الىتهالحاآعهثر

اوشيافطائوخلمماياوألواثه11ثاراالمقوالرلطوابرهالذراث1
رمطردلوثمرظيذةأوكيضأرةأإؤصورةناوهعلىمتةوألناافيدتوءهصةأى
صلءاكااذداألرمفافطسنخادمةعتدأنهماوشغاإلآلن1ءمضاالأ
دتجعىاذططنأبعدتهاوطؤغصاستنطققطاذفهىضادمة5شال51لهألآددطا



ظرهأقصوسالمحهـانعشرسءكااءضادهـحومالخدخيكاجمخإثضصأيما

سبرمنالطتنانيعلمشلمسهخهبماظكتزجابكلاطنامرة2انرأيرتهدوضعف
هـخزاالتهصلةىأنذترابواياشهشبئآلكلتعماالمهجعلىىااالمنعاسأ
يتحهبداالىلوثحاوؤظرؤةواءخطاكتسيينلضمناسكثآوكلمذبموافعلمما

يرمغرفااانأطلاالغرعققيأبطىلهليصمواؤضلناأسمنالهلرأىثاض
كلدرءاتةافانبنطااقلوقاديراإلمحنمءيواتأنعبملتالعفنلمؤبملميهقان

ملأرييباضبإفساصاالممادةمن4خماغرمشمونصوأقفياصااهـتنحلئكئ
الةونورةاحاللالىاغحركلقزئمدالمالطءوزنظراثهـلملهاحهيئهاةطمصلذاألنهصا

وقىكافالانوصفممضالةأشياةسعشالخلقسنالمءةئدأفىعالموائيخهالمحاأل
درعواوصهـالذادعحوارةذالمهاعأدثطماآتصيااتمايعدوءوثهنإكثرإتاطا3أل

رالفيحهاوةغكلالىهحمحولسدونزفسولتخؤلتفردكلعىالنفاءصشال
50005تءه

4وثذههاتإغاومهـىشئى1أصىوفووثىدآلمش3الىكاونصتخيرعرا
وهعذاابذرأرلأللثئمعباعق2الاخرىأصهودفةمي5ء3 جمىءبث

بكمامعاذواإدلدهرفثاصاالانةاذالةأررهئهاؤاثافانجميلةالدنياصبهاحبيمإفا8
ؤوتدمنسأثإأوطإيرهـف4وءاإلمواءبألفعمهؤقداممةهـءأبالفغدثلنأكه
4مألثالمفتاحإحلمباالمعمثخاسوأراامماءأعرهاااءثىاهـاتابهاصاصةاليا

تءفيصدوصعبهزهأضطرايىأافيمكديعيسالمالعاقلالمحكمةالبعلىلمحفللككىا
قىنصيماةااممدهاظورذرأةلمةمانيةوهاعنمدبصجرأخبانوظرفشميمجميرط8غ
باليضوأالحمسئاليفرببإسدباليعةوالئرصمنااليموالنذلالنحاشنيخءلتل
عاكمراألبالنحاصملىيعاندفىألفافىواأليوأدصرسوالمعططانةآلوداللوألةك

بز1اواهـمنمالييماالأاواآكلاتلىعنوأألياتاجلمضرصةاحرألإلإلنمواةوأإثفيأء ميلهء5أل6
جمذاثدوأاللقالتحيدالواووحهثثألوالمصأباتالتشاباواشمألث

لمحمانبروآللستببهوألهطديئيربىورواشطفيأللعارربراساالفالشهواأليا
أليخنأياكنيمجمماآلتلىااليؤنقبطىواافألتلراخوانصىآلئيمتصرواأليإ

لعدوإللغفلاالياكانعزبواالنوألهثاهداليشاتنقللوآلمحالىضليدالكن2ألخا
واالئعىضاسرلالصسواجمالدألالصديقهمالوحههمنازووطاوالينامعنه
لءوادنجعادىالثءاثأاواأاليتوورامةعتبهاوايسلمممريةاألمرخواوحمعألث
والبعنىاماشوإليقعدقمواآيواليمطالمدأممربنيمهـع3اتواىإليم

االيئقالؤتلمحاواليقايموااؤحوالعبدألرقأليفمابيىلمواقققرالعاالمعمت
والمجاهلمأللمجاليفاضوالمحساحأدفسرلماثياإفايصقراآلبسامعشاظةوا



عظيماببومندديقكأالياافاحواليربهنواألدضلصيافاواوالمحغودلمث
فوكلهنابئطمحمن2المرأةؤتنلثهمىوالزنديتيسامشهيغضألبعتقدوالمعومى

لىىحيماتإفعربكلهـآلثلشألنربهيلداواليوخرفيوانأاالذأملالهداذدو
وكألوتالطحدالتضلمنكلهلةزلمولقتليه9إلمحغوسارلموليرأمصاتكأألينصووإاك

أليتالموقصيمبااالذهالبذكرالتةعامحلىاتءاألالتياإليممعرلىايعودالل
مغاقولنماواليضبيمةفعااليفسمتالبمنحهألتهرضىابةاالداياألبا
لألمأوأابمتديئيمباالحسانايدطءعادلق2وايمصلفظجدأيلايا
وأرضواكأيدانصلىيؤخشءبههأرفيأنهالدقىئرمنلماإمحاداكلمحأننس
قاثرأبملعنأقاقبفدالطبعثدتهخسظعأرفالدإقاتأنل9ةآا

وساصاعثطمحهغأؤئاةكامنإلاالمحيدةوابهأنءكوتوااممدة
اثثاؤناظألةجمألتححمهثوواانعقةفرحىخبئلاحىاهـادإاجالطء

سعا3اذلإاابرلمجأهسلشلهلألءإصيرصالىتوشهالنفه5ئمثت
3كذبملمىءوالتهبكرآامايناعدبنسم1عءءسفافىءترجمههثاءيه
مويمعملهدينزااتجولالدأاحمااحموإةألهلاثثنط4لتبئاويرخربعرضخزهقالير

صكطيتاوفصصماشهنزءتممضمميخءواعأيمثأمغأعماسانشاالراةلبسه
تثويباكامصايوبألىمىيماتوبكصاايخياقىاالراوىثثوئمىإضمبقابهادةاالزث

ماوأناناككسانعإوثاماصرتعلجممةصابهثحهثرةألموتهجمهـوهوءمماتاأا
فىحهـخلخاوانماتلمءهءزمهتلطاتاايقوأذاعوفىسهةيايعهالهىأتع

رطةشنساناكاترفياحاامنقهـهـوالتلعنجماشؤقالملقءياقعاتسآت
سامامنحهيثطوتوأللؤأدةاكأيأتسعخلذفبانءةوصنطءقفئاوادوزثن

وألوتامىلاذاهـيغصوادايالاصدكثروماهواقسهنءوبرلمما
4ناعسابزءو4قيمنأكفرلستققيرهءةعمءمقفىصمسهاقوتاصآدوةأ

هاتبأ8اةءاالوءعالاحنتءصهرووانءاافاإضعاألىمرحفغيرههنوآيهمما
فىفىصاىصحثهـححمىؤتسعالرهعىكيرايمءوالصحمهإمقغيرهفءراكليسإروةاذكرخا

كأظفىوبهقبروادونيكححزخهحذسأرهيىاالىصوصافويصمققهانرح
زحراوأغزفورأوركطتالوإجتأوىرمهاواكهتىظلماوءصاذدم4ذ

ةءقىشأاتهحببئبروخإأليءوالكلأبألوذرأمزحاكأسىبرهمووظ
يمغننمءكاتاةءتواهـاحإارقت8ءاوميعلمطعقلجماصهنىشمابألتمردونظقوفيأله
سفثهكلمينعبطألحرحمىاأءجمحالممفىأمنحذأمهاءونزودقالدالالوالمول
منعمنأمحزمنهوأناألتمعغتيرفيمرسمرأعزايطإأوفاألهلىوص
ةيةلكثرمؤثمرهزلىخألكقفىنءلىفاحأبدبىرءأفماالمحىدشلئبمنمءبهطفر



ولعدوكفهواكلتكدباعاب9وولككهحقلكعليدتذاكلبرابالوسوفيا
منشهوخبرداشاكلقءفانكيراادأماوخيرنهنالأءمأيرآلمالوول
قزآيأوادسبانهلتهذكرأإلئةةانأشيط01ءمنااجارحصوزعساكلظوكفا

اممالمنكاسوةطءلابرلطفثرايلىفينصأداللقهكتظيوءفأن3دوالمسب
أنلمقماكيانإسالفالطالمحاسنقطإخثريالكلمئهقالطحووكن2الا
يرواثبماعيالقاثالالىوقيلفأابهؤىآللنيء2نخميرااوءاجمألواخا

هفثتاعهوفهإيموكثوووةوصوقووععيريرضوقثةاقاليلىروالقاتكأصنهإ
ههـياشواألحمودلحقودوالنحوأليرالعجوالكنابشالنمامبوالسبةاأنثألةنهيفىشأ

فكرالخولمثقالمؤءاالصمأحاتمقالافئكأضعصواندفطنحرفىيباحمتهئبثىبشا
راخقوالمةاللهفاءأعداالإنىعامنواألماساألمؤءمىلم2باكولثءقةاأحصروا
تصسومنااماون4ديفمقلىأواديخهئىلطدلهمحالمتأفىمابرالقهاادأء

ؤاولافاطهعبكطااللمناهلخواةيابىثوءوأاويضعكيئىافقءوابمضهـا
ةأسهءكاالوغآسوتوالمفرمندويرحوالمحطمااأفوالمةإروصادايضىودىيوفنؤؤ

جهمنلهـبئ3هـاانهالعقيمقاؤلايغى5سةاوكأيغوإسإفقىخنماوائؤيحه
توطثألثادىهلصاإبعضهقالحبهدأتثهثأرلمقاوممؤالملثةؤةلكر3يى
خففةموآإومافاوصاومحالطنجصوموسألمحصوعىوسومومإحمهاوآ

هـأاالصازاجصوواواععأافصفصوفياآوأماسثرةهـامحنتطأاافرتماا
فاقالباصسووصافصوصىصوموأمأثام7الارصكضبهثىاائىاولطوارصى

4مةغدطفهااةاهاصالقهاوىماكاوكلةفيررأألفيوانيالدما
051ص

للالالواالدسلحالفضلراوبالمرؤشاللمصدوكارفىوآلهدمهةهروا
فأذاماالحوإاجمرانماماصةلىلىحاسهلمولرفيكىفاعملحلمالمعواممصأ

لؤممانحواااثلمبعدمنأتووقضثىانقضواواولواوآكرا11صات
ماقاالكرىفىضيفبئاوأواطال3هـصالقالصأناممقبىوصوت

ظلمحااللىاممءررةاهةبثزاهبهاونتلمتإمحةممأط9أاانماأخعةمطاقالى
اقهإههاماكقادصهرهحمحابوثتهناانحطكاىينصنااعألإلملىاحامىوفاوص
حإهـبرصااؤبطإحاموأقألآةلمحاائدامواالخالظماماالصلمحغاعإلههاصعالصش
ضطاوؤمراااليبإزاللمجاءذواالىفءأطلمألفيإينفاصوءانلمأظالنتبهفهجىةبر

االاأفيإشإفاوؤهـوءإمأإكصااثمفيديههـاقطءوارعاليهتمءأمدقةةل
صالأةياواصواداولدولهأدووكرلىوؤمااتفمااذقاعقحرأة8يماحمغر
احملصيألالىملىإاوآلةلذوالهةألهوياإليماالسأتهتمأأةاولولدأضثةايهالجم
لىحمفاطعىطأاروقطاليضهاتمارضكاب1أحمرفيعبرتوعهلىامبايم

لما



11كرإلجههساقىتأيرحهباحاحةهـهتانحرأأمحالقيآافجميألعأآ
أأامشكوآؤلةقنأتاصيدؤتنىاهقحىلآثىاسرسىإنققوأفىمكرانيمءوالمساءكالااإل
ثإعخقوألذىالتهصكلررضىؤقالشوةشتبهانرمخدرقاالطتعونرعلىودءهرهع
11ثتتصيني5اعناصكيفامىقد01لرلسهبداادصافمصلاقاالبالمححاع
أاوسئالاثوجوداتصديهميصاضدارةسيهشواماهـإالامحنصملهوقاكمىأ

الالهالسجاثهسمدنوجاءلهنظدياص6وولمجييألتععقولىمنجاتلافهعن
يدوممماكفنهعتعتقلىوقكاليؤءبئفىنرةلجمأطابأحماوالأأإإبطكاهـاركلالة
أقيلىفثأمامنقيصاشصاطأبرواخثيماأتكلشاافياأفزطالثولطماتلىناالطموا

أ11شفئحرةاهسالولهئر3ؤممخيصهلموأأأخسائتتأاءؤداههن
ءشهألإةشياشيفأاثثهـأثمداألحهالطدوإآلهعهـاةلىصويأبأالارةمىمصة
تلرءأ4رامصسواثلؤممفأقىانءممىسثرةاءطقينهالىاقيإغؤل

نثىلىفيهعنءا4زكأأءافيوةأشءإعأاجالصحالىاييماالطانفسهاةامقنته
إحبهمىاالةفيعمالصطاسمقيىةتءسمالهـنءوداقإألؤنمدان

ناشلىغنوشربيرمكلهمتكازلفاادمالبهتباشفاظنسهخرديتء
إتإرىأنملمانةانئءسفمىالهنءدرث3رانةزهمطبيثرودةفلت
مسانامحنلىلىلضسوأجمالمثهيحرؤيهبإفهانءوسالىانجمعببماصاحو
ةكفافكفرامحنءوسرصأهنةتشأمالطأفيالخبعكلنبفي

ذإحمهضآبطفثألاصكلنءئطشمهااأكدأثالكزأنمإضطثالأإلمأاويسطفللطا
آلكابأءألءاإل

نائءوشقوئلشدةاالكراإةتخأولمإتبراتاق
ائامحدمشاألصجمغافطءبرآمالهـرىكفيكضاأهـثذفىامىإ01

ابمؤزباكهؤالمحطأهدموودأورتكخفضعزقءولافيأءأدهخكلتغطنء
توغالفىلماأصغلمعنأعرآخوتميذليءضيىءثاعفىالمءصؤاالىبه
بمجمكهة5نىألىمبريأفياموحمننأقناميرصأال

صئأهاة5االذاتنرهنىحظظخاا
طوموأأيثهـصوقللأوذثقومحغوأهـتلىأاحقذته

نماالسفنه

هاوانةعوالىأخثدوأونقؤحمصحىمفوكهوجروالكلدلوعقوحرضىء01
يرؤنحثهشنياضةناحاخثأوأأثسثاقطافيأنااألحاك

إكاباكلتقىشهـليضوث
وساكأائكماوالكبئوجمطجقإكأخحمالىأناعلرصمتالىأ



1

غحاقدمامنوأدريقءمكىقلتطااليسالوسلىأ
إتامأولمقالاءواكيهاداوعىرلدطأنتارث

مرلمثمءمنوحمذاعياقكأبمميم2نإثاذافع
الءممالطهسقهوإادالتهعأدممطظلرولطإأتمألمثكقإتمأمحىكأاابولظ
ءأاذؤدلىمطلىءتوصبنالاأب

دءلفءزأحألصافىممرهيىمنمكصاألحص8

ولمجهـاالعهامميضاذءحىنرتفىز11ى
5افطثداءأوافنىالأإثفابرثتامرةأهارسهـكألطثؤإسفالذاءؤ

اصزسهمجماسوكاكأثاافىإترذساماإساىاكثرأللركينةسقاةمأول
اللهـلإافاكمرلىاغيهركتةا1ةدفامضإثونممرغةماثسه4امجنثغبمفىهـمة

اع51ءانماراءاحنرأمصةفالءأثىنءوواجكهالىءلدءااةأتهخأحص 05يرومىممىمهلرىشحى

كاىمافءأإلهأتالنةوفاألالاصلنرغءإبألثألءتهلىاشيي8تمأقيلجتواصعت

أنمحيراصورةس3اداههااهىيالقرمرأ31اج3اثحكهروصهماحروفةداحىخت اءبرسهـ

اتواكابذحكاليمللىهاواءأاآا4ألطاالذصدإءمكحأءغئىألىرأعااوىألغاءخولايى رءدهـءنطوورشئرس
مات

هؤحطلزتةلىءأغ5تاذالقاءفأثءوأحرأثف6فإاممإثوءاامضلدئدلهبهه3 ألكهووي

اناخإزالقةصإةنتهـصديمالنةةتإتاؤيقافهادلتصاليضوال9تلىلى
طشةانينا4ااسااكمنكأيلىبا4تإزثايهنءفاأفلتوأئاشؤبىضبه

مثطاإاكي1رأاثسمىبءامنكلاءشاهلى8أتين1تمواهـياحاثخ4باقاءاكرقاإح5شحل
حمروحمقىفزلىوالمؤةاوو4نلمجبئكهءفيوألقالروئامصولىبرةبحابمسأ8
ااإلفهاااأكثىحإطاع5صبمإحاأأ01إاة5ةجحى لسهرممصةصاسممصويىثررهـ

اةاراكطزاءاذءارعثفءهاارءبذءوإأهيضفهرإالتهوسهدىفيلىنارلؤرثف

زءماسءأالىأهـ01داحااناالأهأاأما11 ديءاطىرمرحروحروحتاكلت
آأحرظاللؤإلنهشإبيالفهأوغذدقيؤؤن4وصنءزحأسدابا9أشإحمثثءإعى

11لىمالاظالاألالأيقفأالعاصلحليماعصلمهبهالمافهبهأخوصا65طعصرمح01
ثقىاادضأاةوالمأل8اتةآلسااب4ةآدرح4افألكأقوؤفلؤؤتالفضؤلاف3أ
أ4طاوآلوطارقماياظثرةوناطرابعةشآوواةردوصآلوماردوصئوعبها4ضثأيارو

ساطلىصانإص01داأنتألةدكلممومنلسويموومنةيوسؤرين
ؤأجيءاقىكأارتووتلؤنجومحاثاالاألالفىءايهلوةلؤوأورايعممء
وغاسةء9فينثلقهاالالظلماةء3اأإقعلسنمسصعهلىآيوعدداسياث

رضبلحاصاتالنقي2مناإصلمكةلهبالموأسنبمعرمتلثأيىتقدوا



ر

ألنخادمأنتةمصاييىكانمتتاحجهاجزعقمانأواقييالمابأئواالاء أاكاإدفىرأباعيخالمإبابالهقلمفاؤلإحااأورااضاأثرمكرمحدءإاتتاحغ

يمةقتومكأوءأطراأااصدبألدنياابنلىدثراماياةإألحمأفالطأيم
ممبمالتمأاط6ءصيمجوأ1سإلمحرعاأنصابفكمىهالطفيأءةجملىئمنأدرزاثينة3ءا
خولمركتحئهاغلىأمحوحامبىتمىنحفلىدىأإلمأككلألمحهنيعحمعبه4وبر
4تنحتىتحرلى8لمائمدهـفىاقىمعيالأبهغجأدغغامثفياموسهغليهأطمحهالئه
فىواديصهافاودثلىيكاثؤأثيرفةأدبثزب4ئاىوةابدظافعر

صحعبدبئاتووصانخؤوهىيربوعماللسحدكطوأبوطلؤبنةعوءمعرتلماأؤيرالما
بمثؤمحمهارضىىأعقاقعثهنحئيتحوبرهلمشفمتئكأنجامحوثاشأؤعفإص

رامنصافىلىهـ5هحطفيالمحرمبأنمفىألقواعةوفىءبهتراهـإيي3صلهـكماح
ههتدذةبوحتنكلىسعهلطروكماأزهـبنتاؤلىنر5صاشعهداءجمشنهنمخة5

ثماببزعىدوقلىكأؤأصسانءةإفامماةلغينىء7ضسإكمىيثيؤمإخصدكمحا
أثدلماضماممبىدهاثمدسإمرزأكأجمجمامحبتهأوعيصاصكأؤإطكهإعغكحالى

اثرثصةكاكليخوقرجممفىءشآوخزأصكةتءصءكآممياذقاؤكأشإأتا
وفيأقيمدشصصيحأسراشاألرعظخمن5لىشاةصربمهأكلنصاايدخمأاحو

وششماللىألجهايخزثجهؤبهاشةل4آألمبفاحشاوهوكمهاتزءاإشعبالمرأةات
لمحشكاشاأعقسبىكقاواؤأسدرقوةكلءااارمألأوإكهامىءوأممىا

حقيزهقبرءكلثأوالر1وجاءكرالىبالؤتحوجمطةلثليئوالوجنضكإشفوانممتاةأري
ثخصىل51فبماأحأربثحمزطاشواهتةإداثجهطايورءأأاءأراحىصاواكوجآجمما
ئمينألذكصأربقيبوينحمىلوواكثإوشررأههوأكل3كعاآلاربهةإ4طوالاال
اينممنمرأفيثءفىارايينإلممالوووينااةلرأرإشمعكألصاصةلىوالمشرفيو

ثآأالدانأيفاوقينالم1ءأءلىبرهالى6ءكطكأ4تءاإقياياغءافهىرصوحمسأ ءا

غحماإهـكأمضنإوءالمأله4ااآمةنءألئصضءفى4ةالمظأغثماالبىغفآقالدا
حأقأوأجيإدلمحياتثياكعكلبىااكطأوقألويمهـ1لدعامثفبكطاأفطءمءج
صرثفخهأبيدإقألتلالسراييمسافاأليمواهيبيهفالهـفإلصهظمأرأاايرمكاناث

لىقحابىمرقءوفىءاثطاوغبئأجمركطممينوخاحفاافى

اذالماااللىءحمابيهعىذلمحطاايلفيامصماوأا14اصلهاادعمكطاالالىمبموا
اتافوأبإمحىاصاقا3ألساحذالةإنذااأكدقذاأقىممالماإقاةاكأيميغأتأة

اعدمنإورخاانجيءئاوقىبرت4نفااديئءىيهألهمأبألءاأكأقرإلمأا7أفاارآج
إأافرمنلهآءقينىافاشفاعقندعوثاوبخلعثتئامحطسلهبرأالطةاسفأثىطء5

حمفسسءيزثعيشقفمالهاخ19اةبئصلىعمأ4أالككفءطابيكال



ا

ضكاهىات

لاالاألمحئالليياببسالمدحمحقبإلثهمالىاا4ءامققسالماث

111كاءااالكااااثكوفيوقاصهووأوالمنحهلىالط
قواعدمحمدهاتتهثالنطوامهاؤأيهتلمإصةوأسإمالخهلمبتصلسعادةاأتالز

أوخدتههءالأمىضهغىأمحهممهنفءرصاتهساما1وعهأووجذت
اماوبددط4واأتصبوصوفوقإدكالمجرئمثيتولموتهإثلممالتهاماش
اؤهأءج3حكورلسموضثالتهـكلوهأداممقصهعىوإقوإبىالدوهسالته

صوااامنتهااطمالةذىالىامنإخهواؤلقأمأسئىكىحؤهفءوأامئشحقق
اهـاحسالهومحم4إواياإمهوأسعدأمعانيهاحرثعىرمشاونجهالحألمنويمنجه

اوجمىذكزءوأرردحثقدرهائمتةرؤلييثشءامحرهمماتفئوويأديه1وإ
وأصلىب5االمدلهادتهحرلصممضررألدأقدوأتملىنعيتهافهضاعىهـانقوىدألىء

حصسيازالايطاصانهوأاعائيرهنىاذقلىلمبوإايبرلره7اودالعاألقبا
تالزأسابهسذاأمزرألواحاةابحابهشاالىألؤألىصورهعلىقرمنهمشردهمح
امهوءظعنسهاشصاكفللةءاثاطهدةزإوءءإإكوذلفيالبإكلةجإوكاضكلارذال

لىاالؤاهـهـموكقسةسهإبصههالآلفاىءشصأرألهفىهـزقامقووهسوأوأننص

احصةاللصلصاوويوأيمواركفأيمأنأل2اآشاإءالأيراتيهغمحروسأمنرالمضا
األزالعاودهـإكلأصماجمةلىءدتعمهيهوعغهإءاضهفاتهيألزايهاصصكء

اتأحراالقهةيدشتوناعناقأمة9الغاداإلزالمنطالماكاجصرخعاقيالمعرلمف
لصأقوبرفاكانءتزو9ثأحمبملوغوتاعىقضومسوتةددوفعقهالنال

دتصحثيشالصى01ءلضلمءؤوءنهـاطاىثعوزباظعبريؤاميئنرحيلىا
اطم9ءطكلدشااخطاجءاآظهفرهـىاركلىكتهيلتونواؤيقينصس

اةاطأؤصفذام91لهامحماكلقىأفانواماطبخسمأيعاتسألابرلموا
سيمةيهللحهاافئءيدبرائهـهـاضرلرانهحسهـخءراضعنبعهبعيبمنكاتا
اأخعاهمنثشهـثالى4ثلؤقهالؤقطنوءه411سااآلتلميهفمئآمفاافىيدعوهإشرافىا

أمحالعاماعلىلقممدافهثةرهبئخوةألاوانبندامشابأكنأعهافىفطامنشنىاالطاعةفى
تالمحهقالططكأساواجمطدةكصإلدةآأهـ4ئمىقاصاشمقىتوالىأالىصبرءرا

شدأمممييهأأأقأجمحمطلم4يداصلميعغاثهؤخمناحلسمهاتالئف3ابرضى
عايضاالثوأمنكسأينتفسألؤامأرومايلىقاث
اشلممأثصاوثياثرألثمالاقاثمأهعامفأحاأ

1عهفعاأجم9زوثءأواممآحك
دئائضووهـبااناؤفىركأااماجا



الخبومنحمايحقىبطهءادنياوزبناك

لمأبعمموقااللووإامفهنيسوووابئالد
ثىقءكاحلمظلدحوتهبالذكالءالالصاةاوتركأ

مضيقىقوالصلىئمماطاصكالىزأرى1فهاصقألدعقيىئفئ
ربأهدح

اممدبانمما9ا1أوحديادطنطأفياقوأملثنكأمح
هماناةمااممضلىفاقفدبآلفكلوزهىحامالىنت
إللرهانممامىقلىدلةحىمنأءكأاإؤابالرتيتأخمابالم

صاتاءاصاازانكطصاثصةمانكصةجمليآمحجل
بيانلةقبتأال1هعوإحثاممصلمفمامىبأه
انميدإنحالبةبةحىوكاسأنتاتتحمدل
ردفان4سنمغهؤصيمحمسىلرلإشلىابؤينإطأما

نطءاالظلتتىالبرطاذاعاهـولىابهأمميهبمأنى
تعفطمئطتاوحاجرنءمخإخابابضانجةأثعأفرإلظ

نجغالعشدأنمعتدىيقمغرباعوياشبأوألمحوش
وفاقثطيقسولمرهظةدإجملىلوالحاكتوأنظوسق

زانأاسطأقوا4لمءفماالةأمالدمرخمديواو
اإلألنعماقلآلبىقاعىدحأللمألكفلاإلفممتاتاكئىاؤا5 هكط

طالنةالمحعهمعثويئااىجمعةءأيمبانطفىىايأفىثلفي
نعضعاؤفالمهيشةثلبداسكةيطةااتحإلصي

كل8ورينىباكتنوءتهسهغاليافافىضهطالهمياضاةلمحمانأعركفعااثنأباوكصهلؤصأأأنحهجمبمصا
جقذفصاكاايكلبئءلىكرءومحىطووالىاجمرمنوفحرم3ءإللمموذء

ئكأمحمغطوحكدافاراءاوكافألووبووئ
قيفىلظأشأنجكحشيامالفإكلىهمصأأكالمتموجمةاهعألمحطلمأصهبنمهاإألء1دفأإ

لمججتينشهاالحبمؤيهقأآغلفائىشطإهرإفداأفاوكروإاألمحاثصلهعيلهبنهـوأ
اءاضماحفيهـمحوكسئهغ3اإيثويعةاصألسيمبطواشثضاهـوحم

يأحتأكأنمكمدأشواالجميمانلفأحىماألصأق5أفيا

يهموفعلهكأتممفيأحألاوافلدأفعلهـكأفىخىلةاأدأكما
خءطانهـصلىؤبوفأمههـئمىساكىءمحئثعتونغقيئءإلأاخحمأءطلصواةتعسبريم

صيهماثيخأبلهثتصاهـؤوؤء3حم



6

دعىمزادلىافيرلةوءلةروأهبربأففعلبم

أؤإنئئظااقحصاكفىءمعلأيضاداالمجحإساثص
أشطةلمعاهماجممطفاه

نىاأسمفت34الثتشكأأائمباتاإممااعرق

أسيبئ01لىفاءيمىإاجمأ2تاااأليأل4هوئمناهكللىوتنلهتجمةكسأألأ 3كضللهطىدمحرصهـىىكهء4

جممءتيدفءلىىجهئلأأرنحلةكرثأحقراوثلممهمائأؤلتيغكيمغ3اأتصاا
أعهلش4شأكلطلى1ةاأةحراءةعفءطبىألهأظقابيللدهماهركأأبرص

كلعابهموالذدثبرثوحلشوعاثهلوقىكزسىإتمأطشالسمةماثسامعليهعيعىناط
بربأيأبمثابايةلبيالفهغعصأءألهئيىاإوضحمنأؤةةث4قاومحقىأ

عافثهقأخركعإهـثمأثولءايمغنةخمماءافىتدهآقاقولهفاهفىىدامحه
كانااخاؤحالائماالمأدسوءقظادأعاحسأالمةوكانالاخأسهممءؤها

أعتانصاقوأنهلسبمالئهضاءطوحوانذفىعأارفيقىصءاإقتايىوالىءاةوشلوببمإ
11منحى5واامنمؤبا4ضادلخااقيءكىاتأألستقامقااالارمصمهاأشضأ رأبتاولأظاكاؤئأشؤرحصتهنصاافةلممحداوقهسلصللماصدخا ءؤ001إ

أاأأصبنءطتأحمأوكللىأأوفا4جموسارحىطالطمما3دالمحةبهئوعنأ
ألىبلمحااخيمداكاكلألىإوحواولردتبالحقطوااطأش4لحبناكثىمنثكلدانت
جطضالةوالمووذةءالىاجخضلرابةأممقاخاأادهأأخمنأتمإوأسيكثمفأعاد

زق4قاولمفوأإ4ءجيشقاوابولهؤنلمح41فووتةتابرفأ4ثالهسابةاليص

أمخاصقه4ياعطأإمإوكز3انجمىاكأحأشضاديرثتءحطءمنبالت اتكل3برسألدفصلىءذءاهـعدمعضاطأقمحىلأ3إتإضومواأهلطظأق

لىءرشهلىبلممنابرسطاءذهصيومهـدالعىءعخااحفرايمارافقلىواناالت
نمصتحااةاوثرئانجفالذىووافاهأقىكامييماقنهطهيسلاللقيثفارألؤددلمابهلىلظ

لميرةصهفلفهـعاحروكأوافىسووعماانلماثطءؤ

وبدولوللطىءولمحضفدووجه

لشسكبووخصيءدنووشسهـاووءيمهـوو
فىيلىصهـروخياثمحىوثمغزكووونى

مردوفتاأدوب

وابنحصفاطزتةساءكأكثائملىءبثيحلطمذ4مرؤ2اليألإلص
بيئبرءمتئيتالمهأراوهـأل4ترإث3وؤابقددقرؤثءأنكللىءكاؤعثرمقان
عحغاالشفوطاكلتالرصأئ4الأسنمالتاءكاتلشماأم3عضو
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بما4وارمانواإمالوأدبكايلضابرحهدوأتعدوثغوغرهأ

ورراإيئاألأطرأمنهاعنمأطرلوفوظوإمضهما
ىصلىولمصآجمبفتبحضمارهمأصالدارنجنألىتدوبعهملوظ

صدىءوفالمحمواابهلىؤفاليالحنبفاسرثحنى
نيساتألفىموصهطاخعرشدنياكالمؤايهافهماإهأمخيره

قوشمنهاوافىصفاذوهوأءثرإؤيبسأةااسبيلطو
ألرجألفثاجمااذم

اطيئذواأفأةصذأواواؤاوعدأخااحذلثواتفلىءوانفألسالىاأ
ويعرمحىولمحسظراشظؤلؤيئلالمجبافعلباواذاهمآخؤفنادالحافثساواذاأقوف
شاصطوهوثحاخ4وفعذذعثماناوودواذاهوخلوونماهثىخلىالمحقودكااعال

اذالجمضلرأنخخمادبدأدظءردمىبلمالحميارهوددامعنهةسظولونهذاموهفى
اصاندرهلنىطانوجمههـفثاذاكبرصبرأاذاوجمذباعموازامويموأث
ومنحكلععأذنمنعارفراإهمققالنفربخووانأوقرلوالطمق

1هيكأاماأجضفىوايمتا4برومعومنوصىلهئةلسمعومنوئإقلهعص
4اونتهـؤصتةضأزمانكؤثتءتءداثأصلمطظو
الشمتمىمدالاشماتاانقالعبورغىلمصىئضوأ

إقتهمنسعفاودئتهلمحءقلىاصاجهفي4أكابضهمإوااللا
ىلىإبنترسمحلىلنألشؤأصىارأهـقيالغهذاوأيتعيربنالمناثدمحقال

لدىينطاخضوأشرأيتمحارتماكيدمخجمأءزيابنارأوايتزتإدئمقهفاعبا
يدبينوكانقيحلءانسسدألملالبنيدىلنمصعبرأسترألعركبهطأدزصءا
فهلمحقمثلىءوباوتجالجعبحرىوسأادماهوبظنرمنهعشفيطبدانمالقءاأ
األباتهذهيرنمثاشا

الخلىآلبصغحأنفرابقوصالراتأمضءمحقكا 105
تابابدفالهكاطشبراتيماضهومراافبربثندبيء
حبداقآالمولمحزوهـاتلمآأرهـولمكىرااسةرالي

لئهالىظامةاومردصهاكانييوخ عدمعادفةححىمحنشاهيناكطلىسملى
ممصاييئأيمأمابعط5أةصاطإواالةلىاارحأوأرئهحامغيمانىثعاد
كفبوذيبومحإلطنمايةأثوعالجنديبلماممقهضبردإفوااكدأا
التهلاالكوأالئهثاارشدعماةأهـثىاللمرحعاةالمغيدة1ءوتالفىىيانلددأىههالب

ءاداباكرسوا4ميلعرصفدؤالامدىاأسوهلم1اأقظمايهةدوامحزوجل
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يععررباذنهحمالازتغرالت1وبرلهبونىقوقإيامابهدصينمأشماموكماؤواالرعق
دةإمثعهواخيهااأطواللؤبمةلسعذالتأقيومالمكثخالمثوالشمالعآكىرووكرنجكه
حلهءإلووخملقتيرومانأبروااءمأفيلمتء4صأاولمحاكيبألاثاشئى4اتألنح

عاالشئطاطثثطمبابرإفيبهاصاةابأشرجماجمفىظصاتثإطمحوآلحبه
لمحياوبعاهـأئرهأهرأأففأحطامأهـميهـاكيالهءالىدالءأوترشئكفى3وأحع

ثمثرايهرليزهاصهـشهطكطأأؤشكءئمباصيلمئهممع3أهأئهأكا
4مفةصصفسيعألمحاههـقملهآنعمىأعأفاجماعولمجحيثاكاض3عى

وآلسافىأقحياء9فىوءسظولثموحملبئطسمإلثلةعهـتصعصافنك
كأكلأقةسعطمحكأاالوألافثوءامأعدالساآلينثرلثنبمولعتاووفودمدثىهود

سويتنبرئأئئكأنإيةنجمأكصووفغ7جهوذاصضمغىيمضالكاضأينكاخه
ثىوةتصأولعاالةخألصغءرأللثلمحتةسجوصئأؤءصفيجمولتمهإلترت4بييإنرلفحابخابا

ثرمحلمعإئنسبهذتءرحلىاألقىحمأملموقعلعلمليرلىأغفيمث3آافي 35كآلءوأأنألتهأبافيءالء يكورءلمأ3ألسالحهـىكلبكث
اشاءأوؤقةمثربالقهأنادالكطصإوأالهراخبمءوأحمإرخءئزأأوكأانعفعضءتا
للهااوشإتاو3ضأكأمرأر2أءالوسةيرطخىووسافأل

لمءااقيفاةثكىاإقيكأاولعهقأيهحوودتالفاليثيشكفإأغاتؤتهيمأ
شعواكيلىحادؤوهؤسجمىلمنحممجصأذاإكاثاشعيسفرفإصتفووروب
طرالعبءاءوةآثخداوعغتتااماأثاتدصالالجلهتالعهىأخكبمهـوفاوءتأوأة
كأزعشلكضهخدةؤواضطلمةناؤاؤء4ذفقاصلبءاعمبمقمحره

لىذةقيلىثالفاألأحهماائاتجباشيصفىفةههـفأثلضصالحتج3نهشي
فطإولإىأتإممنهنئتهامحعاأئثفىجمءكحنءقهـطلفضحطئا
لقصخأطممثكيىإحاللماللذءفىوةإأأقأكوفوءءمحثىاصخفلموثاأ

فهأأهدمفسابخهنهساأليملويث
لمييصهحهويبمافىوفعآلجمييرجمتؤ

نمههىبمثىنماممعطكأولمحأحمحهـسدةظتفدثاج
ثفيثوتتءأللسطوخمحهخه3نبماشطوطكافأزرؤ

زدوجىجخاشائموعشىومهمحاؤمككأشكطكأنضةت
ئبلطمغضأمغمنهوحيمتمصوصبثفئهتو

أألإعقعصجمطبعدتقوثبءواهتقفهثثفصهددداثأأللم

أأقذنيذالمءةنايغؤعدتترهاتحذلصهاتء
أؤصيمتمثةحتسءألتنمصكلئاوءضءل3ولىا أ05ب



صىأنثأبوؤوروؤو3خالعطخعميتهحبطالعق

بءث8ريايضحلىيساحعقطثأنثمؤبرتفءأل
غأةلريديريدسووأضاياأنانااأناأأيرهأءا

لميضاءإأحآصمنصدرةاألثاةتثأغيره
الثهفضأاومااسزادءصكاصدارادتأويم4

امحايضإبىحماباأوئزجميفهتمبلولبئو

يغؤعقاصربفرخهعانورمحايهذكأعركءحر8عضميهصسألبولنمحيمل1ا
اليالمكفححئىفمافاحسائايؤارثكأؤفصعؤكغوأل9لممخيؤذادأوابروا

ائيهاشانحوصالمضخرصخرلصكىخوشتاخرخءأههـطبإولبمشاضيمالف

صاةثثىمةسبمهيىغفقحقفهـاإلإملذحجدحهكلييصورثوشزيمتض
غإلالتحصأتصىمحنانءنمقهقصىمحنءتتاغحقتكأءيمبراباتأبىابا
أتتخنىخآحصلممعهـافيااءءأجمإدووايمدامأفأصح4ءإأةكلزممطأك
مثاثنرحاوكلمصومممهأنعحأجقاجمحكاطيمصكأمصهصلعهجإبء

يموركتكودىاكيلىقوسءقهرتممقربركزتكأخىبرموبهـيمسىعقتءاح
حي

اثحرصخحىءئأأعاحمهشماخحارسوهـمىهـسكاتحمئحأحمرسوكدخروخمامحت
التارحاكبئخسبتدوملىافالضمودئفط5وقاراقعارهصيموؤخضارمحقا

صاللبرتيبالطرأكبضيمبيئغماكخبدتاخوىطمىمصصح4ولمثلب
جمرممييمالمإإبهأألاأكلعناالنعيمماالثيصىايهرنجؤثبرصععسبأمساا

تخلمنمسفاثءضايى4أفصثىفقلسشةءضبممطفكأخعرطعحمانمفاوأنمآشهـأور
تايوالهآلمغاءىأعمثىيمصاااووإحمه1015ات ءممووهلكىألمورءءا

ساقوءوربمؤاجمطهمعميلاوبولصهوىثهه
أحفاواالالبهاظكفصجممءؤيراثمنروكااوىأنو

مأالمرفىعصوحبةات
اصابحثىسؤلمجؤكمىقيهعهشةثثنهظضكفكهـلى

أالئماكىواهطاسكلىاكة
آاووؤوإبمخهـحااالىصجرفالىسعيمأشووءح

لاةاليىماالصايخؤوراثقاوزدموومحرزفىواؤوبخ
وهنريماكائمحهتءعاؤلاهـتمنإلفأقوءإفاليكمدأظنكزهماهفيأةما

لطحزءمنائبضثثبرففىجموفيثىدففىأاخيثأمحصعهعادجرءءأفايهى
خووليالفىمعكوحكافبأتسوشاجدوباتلمفايماأقثىفمسفىاكأثاي4ظأ

همصدفىوغروالورممدنىروالفىيونهمءفاحمروألسخدودهموالثغصخصفوه



مميلىاصنى1خاففوالروالفى
حسأنألىوالعلىافيأاتغاااذضبملثوبئكاقما
االكفيانأجمككلوائغإياامنلمثةءدادقيأوا8كطو

ضااألاثو
ويايقامقاوألشقاألثثأودكطهوضاماروالتلضالعمضاألثلىجكطمويا
والفيادواليراماالثىجمظداءامفىءفىاإيلىوعءذاالىساولدى
فوؤفاثوءاوواىأياموؤاييطدمقدأفى

ءءأايكيعآدلمنيبقرمحنوزاله
لمحالطأاسوماإمزبزفيالىعهلديناصنىعشةةااوكهجمورالفى

مفامحفعوافأميلنشهفعولءاولىفضبحاوذادصويلىأطويلا
اعلألتد1فاالكأءعاتدىصعرعضلمديدايدلملى11
فعلمتغعالنفاعافىضفعاناألهليلمصلهلمألمجيطاانطةإبسا

فعولىعالقنمعااعلمءفرهاجميلأهثعررأكورافثرالوا
اعلطبهمءمثغاعافافءئفاءملحاابمومنلالىلصملاحأأ
فاعيلطمغاعييلىهزاجالىء5إثزجاأ

حفعلىمثممستفعانتفعانصءسسهلرمازصراأجمىئازحز
طأعهلفاعالكنءفااكقالتارترودهاألبرهلىأالرمل

فامحلفعانصصتفعانجلهءكاللهتساثرسزباهعوا
لتيعىفعوالستفعالقافللضرتفيهسحمقىالمئسرحأ

لمألتمشععالشفاتفاعلالشتراتهخفتفاثالخلمحفيف11
محأللفاعيانفاتهرطتعدآلمضارخالمضا

ملمتعلفاالواكاب1قثضبا
ثءفاانمتبرركاثاتصانساب

ولنفعوفعوأنموأ5نإلياقالاققاوقربالخقا

ل2ااألوواسفلىممبباقويىثلىفى11
فعفعاتفعلننعانلىثذةالمحدثحرمحمات

مسهامميقوااوثحالبهفعطله
فأاناالصمابثرالىفماظسةوددوائإصرا

المثرادفبعدهـضغأتومقاولىلىصمؤيىريمض
إنإكةناءبعدههتحولىءهيايعمركانلقعمتحلمإثهقركااوصع

فاثمهنثاسهروبنةدهالسهمب
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نربباعلىإمستاحرعخهايربهطع
ذيرادمتىعتلصهاناحرءافيإاأق

ونفادهيعلوجمرىه5لؤوحذوثجإعواثلرحما
الوسلاصكقحرثفارويلكافىحركةالرو6مافةحرلادصحرحهةلهاةحرع

داووعالمعقللمقامىألأةا
آتأمافهـا3بهقيد4يمولى

ادوءوالووبهوأوخبرائئهماثكاردخاحروفائوبافىاامحرىحأية
8حدالمامأةهارحداووىعايهمابهنىاحدصوفاإيرولؤءئتيحمروفهفبلاتدةمئكان
مناوكلأوهاهمنةصقيالفيالمةا31إونألفوالىوكىال

حملةاحروفصفاعلالروىسهدهفار

نماجرلمنائغيرةقالهميوأدصوتدههافالاولأدركلألموالصلالةاعلميهقال
أثوهايريرىأنفعمهاحقمتيشوكولىجمهنذمنأغيرهمنكولىيمنلىءوأنيمعيلث
ءشهسثثايلوثماامقبتااالكاونءكنغديالنءاتابك

ةتة4همااصافنرطدفى

فمعرىااللبماصفابهنفثمكطشعرافؤط
محاروشقسافثملوحءبعمىاحاصممثموخبن

ىشنههـأهحشالهساطوارىنلىءاإءائرهاولى
احثسهامامنرهاللشكلؤصالمحكلأالمةبهمملؤقشع

هااالوسطعاوسادإشرةاوئاسهءثصظسقألمومأثثاية
سياءوظمجينىاابعهوصنم4ثنريهمححادىانمكث

كةرةقءااليااماألماغاباخوويخقفثهلثلييبغيره
كنتءةاالبقىسكأوللطونءلساعهلطماممهمحاثجممفرراكعيفال

غامايهاطنهـاتخسىلمااقوقمافعربغيره
آطعااكلوأااكلاءاتءألاخوآوادالقءكاعهخة

فعلألتابأاخمزتاصيوأتهاقا1االجوأفالحألالتا
أموحقالمسعتاالهيرءجمةجونالعلهقمالبرواضاالنمالطبمأنعيم
كفووهوتثصكلمعذووبطاصباالىهـفدمكرهـواتجنونأؤنيخمةاةذميمقبيهانوأ
ثدأكصحمالوأحهردجودغثماخافطوالللطلدوالللألكانطوفءئ4الحهلب
انءإمنممىىااواحمقخانمحىمحانطالىأمخقاعملأنلغانتهانح
عيكمفئلدماىفانظقيطحلثئكعالهأشيهونضأرلاذايبلذاصخيتإهعذا
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ةتطحفسلنصألتهصحهإنهلىأاقاثءصككهـءولتيم4صصأوأءعهنء
خهتهاهاالثرابهوححةلمحرمثبم89اكظشالىقنموالنالسابحكىأدطذبها

رجبمرالىلماثأوتغيرفتاخيرا4اناعاطالةبماأإىفككءافياصكلةالكصأث
لتهامنفتإنأمءىالتهفااءأسهحمأةصاصوثىرصمأمماحصعىفيالى
اؤوسهممثاذءاسماسكماهشقحمحهنءفىهكأالقئمحألنومقعثهضينراحفهلت

ضوعؤلثهـاعاهـمذمإداألؤ4أمحؤأفبئصأكوأفيقمففهـجمبمالأللرمؤ
ممصلمبأغوش3فهتىصه

ومممابدنرأسهلىروؤعريىءصصظءحمظثءتء

اطأةأتخيمرفقبئطءحاأرلىعتء5اخمهصإنءاح3
هاعامةصوإجماعطسسهازوفمط اسبرء

وخمافىمحهمرتألمءأصغزالكرثوعاظكأسقأففىخط4أشأؤفياأ
فط3وقأصعاقه1تأزوعظىطتزرارقعدرشيقإثو

أفظفطءساجهيرؤصيهاألئناطخمهبوء5فمافالدىخأو5ليما
ؤفا3شادإظشةلءحرالمجبباصفمنحثأوابخهصفيأكصتث

ااأل501111

اأظكىحمكلالطلأفووجمزممصألحاثهخخاكأضانجممى1ء

ظاألصئمحمشودإنهـالثطةغإفىظإفعهـتهـمحأوقالى
كاعغأطهيالروإإوحمأايظ31أبرفىأحمقرالوذحاففا
تأهءومالوبنهفورأفىةصالوواذؤطهـعالولول

دردالمحولىاراألمىدوآيووفلىشهـدوزشعىفئهحمةحييمابصله
اوأرشعمثىايةلرحمءطإركىداسىخىفانرحثهءمحأوأ
شداألطإطدأكفوالزااحمألوطرلمءةالصألاطردإكم
ألطاداجمأتطمحمطوبناجمسطردءهكلرزطدأو

راصااحوسعطوومحطوثكجمردصتنرءحالباؤشهرأقؤفي
بسادواطانماكوثمردتووكلكيوصةاتصهمأدانن
برلىشعرداوالشأىآلرمنكرااخمعاخلإحوكاإشثطأ

رفىإوأأنماغافاأمإاءأىباوصصكاأهثىكثاالؤعااؤولمحالصال

أأوءجألمحوحشوشءصطكررةالأنهائفط113أوإبمتتأوا حمضكوومطونجوتوطوسءالمطههـلطبانكأايهوظ
أوصعليهقهاالجفوءنوكطبيمهؤالثلىءكأاسعتعترفوروصلتثرجصقولمئما
11طواثصطعوأأكأممأأل6حرإحءأهتةاهـقأهـاصاأةحهقهتا8ؤحمهكأأل

أأبطيئأحىحمأأأإكأبمعثىدجمةبثلحهأيخاأممحبمء4فئإمحهـةةأأثعدةفاو
ءصمحثىحخهخخعحخل



م

ممتهعتىلمحروويةهـاتءاوافصهضارايهبراءيهإقبراةثبرواشفيفىلمروهمخاا
ءحعثراةئبذدركأكااودةجىافى8تلعثكىةأإبالأاكىاالزأرقمةوافوفاذه

فىإنجى51ئركللمءعقىتميةوأآنمثهتولةطزنا4هوافىةحنىواأليهانيةإثتىا
ةنبأفاؤيهء9ساتيريهأالواكنادقهثزادأاللمنرقتصكاةثالويوأةكزالمحرؤالمعطهبم
يةصوصحمسرداموافرقياهديفءيمننىودةةواةواالفدةوواىوالر
قىاافاحقىاةشلداشوالمهبرلةةثوأويهوآلثةأصيطاذدائافكالماةلمعيروا
فو2ضكيآل4ايهقآوأطرتامولرقإةاةء4تنضبرسكةأثيةئالآةا4ثلتهاطا
أيهوفيةوأبةإلمحىلمحسببةوألممائغيهوأىكعلوةوالمحهؤثماثتةنحاوشا
سحاقيوأقيكسيوايةمووايئمثىالمورثوهـفعذهامدوأفضةألواةاعونا
ةيئكرىساتثجدواهـتسلتتوعهالوواهباصأجمؤوأىواويهءاواالصكمهوهاوآوا
أةؤلمحاغوتإحوءكىءفأأتميلمشجتناصصكموثةاذهكأهضحمىلمركو

جموطثضعىأزحوإيةدثصرروووأدسص3كأإوءفأاؤواعفهيشنيوالمس

بابعسهافيىههسقاشكلبهحاامحتروإوائلمحراللةشمخهماواتءرحاقيوؤفاةأ
4وئىءموإصغزافياؤثإاميأحألوايةوودلداضواآلاجمأاريهجإؤحصيىاوآمم
4لمويسويرقاةاعاتجواالضكلإحوابطحيةواممىيباكآلمحلةأثشحويهتاثاةأتومحنهحرأوا
ئأحلىأوولمحأههوالةوالكياسةواكفطايةلمنكعوووالةوالنضميرنمإفا
اجياإهفئاشجعأنامغامحتقآدهمقمالىقلمهدناأصماحهالقيتشيمئىلهالطاا

1ؤهشأءانثوعءممرقليؤتأاءافهتعاممضضأإيهحابألىءناوأمحا
الأولشعاوآظبمقىثألنةثئصحافئحراشوفخ
31محاملىأثىحأضغءياكأأننصثضص5نتفيم

لمعروكث1زىأقهاإيروانشةهثندتهعنماابووقحطتتىرأولىا
أدعىإفاحممن4كأالىهاركدىااكادجمرالغالوباهانءتطوووحمال41أتانحما
حودارشسلهماأىلسوقلهممحراحرمحىمكأحماممىاضالضعمعطفأ

شءدعيراألسيضواءقلىأهـعقيجمثراسبمالفعايبلبتافاشوثإاالىلهءدو
و11يدأكىثراآعلىعلأااااصجهلىالمجايوقاعنلىوخ4عاأحدولىاإآ

11اتاننمعىأنألاطثس4اناالةاصىوكماليصلوماوللمطي1واجميوبمنسءسانطالملىءأ
تبعماكفشمبيثهرنهأتاشةثفلمهخذثمالميرالمعووفضةإشوءشربالانعتي

تهآهابرببهمحقاؤيهتأمناةووأوجنصكأحمنؤاسألفوفاالتفااف
سهمئبيرمدش4محايحإنةارعبسعصلهثلىأفيأحطباكاءضاأاذاقللتالىأا
ؤفااحمحأحماالممىيوات2اأوجشآخرع6ووأولسطهاوىسممراأوإعأ

يىمدؤلوأمربمالذيناقكالقولهلهوألمخصيهوباأرأنالةءالرؤثصعوضختال
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قالىلهزنالمعىتجأدؤصؤجمنولماقاليرىأ2صازااةأأمنةالانطبراا

ماةولوصلىبعيدقمالصوم4الؤضأوتفانال4الزوافعلألهفيؤهـإمىمقمقا
مثميلةخبمشمأل1ورمالهالبأسلظمكاللهلىءروكامكافعامررقوماايرم
إصباعإلافصغأىصصكاوأوعاهوأذظءجأالعدمااثمايكلأنظقال
4ررصكثقدالذىاسإح1دوالالميروالط4محااثمألرقالأأةأ4علويمأصفاققال
تهأجمروء1فويياآهـوالمساهيمفلهـحلقهفةكطمتقحصطلمحاقوىفطص

ميأؤحماؤوؤالكأوالبمافىعاروزظصااإلناصأهكااألاسا
ثىلمونيتىممنأناوالوفالاالولدوأصانعنلهىثماثرأزنااأأكزؤطاجرهـوة
عامفعامنهبهزصئمىأالجنوالثهوالعقلىسالمجاتويصيرجمممماتيها
ادإفأةضا3ئورحةأسأبهمقءأرقآحملىأزسودأنمناعاشاتبهجضو

آدتهاشغةوالرفهاعوآلحملحاعوالعةباسككلوئدمنفاحدةوأساعةلهويرلد
فرخوتبضترضاحهايرثشئقىقوكمعادم31خرئ1قعالمماتمماحيمأمظا

قرلطلهناثدةصينباظروشواحدةذباخيدقدمهعجوعينهأبهفىمهىأإخات
لحلبرطوليهوالغرببالليلالىلىوبوقمموائحوهـمدتجمعوقالمأاضلةكأ
اقرتءطاراادقبقولونيىوقااابهألمئوكهـبشيلا
ضوبثولهلمىاوزاحاغؤلرطووبرههإكلرثودشكةتالالمناحمأنبوايهووا
لبنفاطاةف1ؤهيوأصاالناكثرجالشواالهواليمرثىبهطافعرابهافلىنياإدا
طعثثأهالإبصاوادأودأدانهيفنعهثرروأللىافترمعوثيفوهولىعاا
يسالنوتخرهلسوقةامهوشلوه5ودلىكافهثواليضاعهيالحالةسامحةالرصا11
ااكه5مأابئافقدادبوالحبابداقبورجمألليلاليأوىروقممعرأإنهطاال
رروإةومويصيصلىنعالاالوهوسكطلىوثافالاالعاجمهوولالنرغأأزهوألطصث

20واازجال4وصؤحمكناهذفانصرهفحهىتهؤياوسفتهىكهالخأقتهالىمةوت
منخاقأحتمافىمحالقعاامنفئلىشمالماهاهحثرانؤاناإكثرئحالكلللهـثلى
اةءصؤقيرصاسدارهوئهاكسافمعضعهالباسارمتوهوإسىأجةبأل

4أزةثطإنإاأخرسفابلطمحانرياثعاأشانيعالمهصءنءوياليوشد
ألنؤاويلىلطافعفقملىالمعلهرفصدآكأفااذاوىفعاإقواقعورحىذبررهرطان
اوالىاهوأوات4موأؤةجتهوؤانفى9اده1سلممقهوجاللةأفءقاذأعدمحد
ن1اناورهـلظىيؤاتثلمإمهاماالهررة4وؤثلذ51بادفىوؤغومرا2أ5وأوالث
رالمحنالىظاناهضبهأذكرهن2وهقاطثءقوآمنأنلىؤبهبطةأناالسالمعليه
اعاثفإ2وانببنأاةةاعةونحوأنطاضايرمهإهةازاعؤانا4فىعوفناوالنالثمقث
يرمحصوفايمرؤصاصأنيرثمالعاثوممىيوأيووصبأيسسمينحسفئوئدقالأهنمحط
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مملوفههاؤوجثيداانظرنلئسهلىسنالأأموقالظيربيروتتأث

ا4قىبواالعاردءالعاواكأنمأوبهمبزألمحنهقالفيأميرالمؤءباإشإارمالسبعاظهث
ااثأنوأقالىشئدمنكلاوالمنظمالىالموصاافرألقوامةلطباهثىالرأآءصا
فرأللرنثعهآبنرحشناأولمحمنهققتصدىثارتجالبمحافىمنينالهفى

ممضضأحدالحدمئهماطمعاالحتىفىلمحدلمحليأكلضظششوطرمنالمحصيت

جدلضخانمهمائطأبماسأةلىاباعحكأصافاوأتيتامجةلهجفماحتىيباإ
لرطضاقدقضهرالطشلملكراءروظبئخحامونةوليحهنىيبتمقطهىجالهصىأك

اسائرةاالفي1واأمنلعغراألفالثلىاكهرءلىئوناظدئةمحطمناثهـئكلنء
نئعدأمالظهـااحميوباعهنلؤبالزمأعكظصرمناأةةبوءادرعب

لمحععورايماألمصممفرأقفامنأشواضهبمبلظورمميته5دعننىيهاسهفءتيوا
ؤكلالمضوملؤغس6ءلىياانابزلموناسكاقبهالهذوا1الصواسكزنروالمدتوا
رإباأمنقهذتفاقزيريرالوأظانعمالىإالكلاوفئجفونااوىثكلادإلتكؤم
لصظمةظءوعوقه5قىعيهوبوأضأحضلةراجمهذزوورةاعرأهعهوفىانمحهصاا

ودةالالمعالحةيقضأاعلمالؤازرةثمة9الألىصماننبؤةمينفىالاازلىءاضردتالعضهمإ
ألرواانيمنيااابياوائتأدأشمرمجياأاالرةااديةوسألواتعثلرأ
أشمؤملىةزووحيهةدةاوالتزيدعلىةضكلمتهاتلقؤبةوضعةطؤويهيهىء

فاللكأصوماومحمهنفممهمقضةنءدآيوذلعوطوصارصامملهأرله3لدووقيا
شاقاماأكأاهلىلشخصلظخهار3الهتهعدأابأرهاحغتانتنيهيدجةط
مذلأؤمشلفآارلثذلالرااإةاذامصجاذاراضبسأنتغعوالضرتادالهصخمالىا
نألثيزإفىاحثكلركنلنفسهبدأبمفرةإسيهسدامنالهوالالوالىكوب11

رظلهلدفاذارفىوالمحقاعنغضههـعغرصلمغضىاذاسعدمنؤتثد4قجتهعنانء

لادةمالىامىبرءاامدةاضدأأنجلنباسقالفوعقدرعواذاال5إلفي
ذاباقهاوانصبرىالمبرلتهيقاليرتعبلسءخالموأرةرخمسفغللايصبرعنبعضهم

كمالىتعالىالتهأأوءفماالتهأصبؤأصواوفاتهامعصنرإالمزااللهصرئضا
إتافىؤثلرجابةياهاعاكاءررةئلمشىدذانزلااسالم2ولمزةأام3محاائهأنإل
اورأسأللةالذاالعنهسسإاطسطاارأقالئاأزيمبهئءنءكأررىصإلفعاى

رعبأنتأكاموأنةبئللحملربملىم3يراهاؤلوفىيةهـإثاوالنفالمون
بنألمسفىرسبةثااتءشاسهنماأعبدفأمحطاهكطامحطيهكالععللهاءؤقال
قاىاتتث4أحاتةىالىكالىؤتالءائبءقأخعلىزكأفقىكأدسفل

هثثواوتخملاهلاأعنرئأئابر2عنزحةظالةةغآنألاماسودئالفقال
أيوأسارؤيالمصهااايثادءألضرهواصلتص1ةأفآ4ابلىوالمسالمىنعالمحا



إلىرااللافحتا

سكانالمحئىبصمفاغلؤاباولوافىهـاساران
ؤاأوظؤواآنأةايىطءموإجدىعضقب
صاناصبهألؤماثيةاكل3عجوعنناكلمحه

فىإسيارءفيدالىانجيمعم
افىثإقواإقىهةنروطكفمالزسدابهتبراء

كالفأخنىصألثوخاقىءحريةصندصهوديننسب
لىضىالذىيطاروالمفخنزبلصالةافئإنألئيعوفىالىاليطاقةند

اىنفقالبهنىبقوطنسبكلوسقواطافي5شرالنارلهيهاوءصالمفى

أمل1االخارفلافازدةااسكلألم11هذآصاكطعمبرحكلى4وأفترعلىط
وصثوثمراولاجمألراوظوأبسافضولاعزأعركماناثدالخيرألىقرضهإفرا

تهيىجاكطالمباركبناأهـبطااليباومحدباهنشمن
تةبوصتخط8ساقسأثامنانريممفه
روخكعأسنءصفووسحمىثاكانىفع

اءوطؤأكلىلطءوسؤأوخبمؤقالالوياةخىيتماضياضفقياةدأضأمتىد
اأصنافبئأللىلثعرء1بعضهمثشوهآفالاعيلووةاامفىصوةافىلفىن

ابأممضاقعوصءومرعىيئرثموالثوخيمهـولشىوالبروىشعربهف
سمع3فكوىالمء4لوحاهـبلقدعوعوأخرشوىإفياخيىمءيرأأإةلؤقيلما
لهاغ5مدطوالستاالاثالواباقإلاألكألىاماكقوأيدعوشصاعرأىتء

أسذكلثوغغركلكركءرجوغفطفىادحفطفثتمالهإنيألنعأأيهاداداا
جماوأنانىأثكلفقاذهكؤأمخلتافهفأمهةناأوهمغنلىكرردالمدصكاق

ورحلهخبجيهومشضصعببعهررهفتبرأالنبطاؤيععهمذملمحربالطشبا
نبدمنولؤبةقلبمنجمةاللهآمعالىتهامايلئأمضلماالعراىفجلخئب

م3حمدناعنداكىاكاراالدإشيغكالادفواوقمكلىمنجمهفىبقؤالصواس
اأنكاأؤذكوحمومحااللاعإعرذعإناألظبلئنىأوحمطلىتعاهلى

برقأمفصفترثفوثاالؤمحامىاعأرذهاباسيلىءىإفاايائالمحالمقشرواوا
صوصرسهأمنأوتخرهـأفوانءإنحياكجاضهؤحماأكققرغوءمحوصاياص
ملىاغسزصأجعنيوتالهساىفافالضقيقكيلوصطاكاأدعساتحؤأشااخزلؤلىا
دأوخرصادانافسيحاارادانألمنلطشبااناالطاتيشالئاحىآصنلماهرحانا

ؤمعاران4نهفىوالبهلالخاعاهفىاسامحرطباأنزغلىظلعفايهطونفةفىرإت
راالظتضايهمابمنقادههيمعربسسولمجرةإوفهماؤخىيخجبمعاذاالتغا
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نثىاسكحسق6حكمكلت3تمهاوتءفيأب4عاتارركورتاطالهدطألهـوتحى
إثاونأفيكلاطرأؤاملبهضالحكىاذكرهقابأ

أويراصاصيةكللعطبيسداىكدثلؤلةاهـأبةانص
ناحابهضإقءوقداذيهسانضفركاعزءاةؤ

عزمابالعرتىفسيرالغرفىرايتهأنالىملأءوألراجممهاااللغينغرظأحهكنقم
إقفئاكزهأخأثىءستثمفسدالهمإهـأكعافوعزفىقوشءهلمتىذاكىالالمالمل

غره4افيأتنفاانصانكاهدألصهاأأافممهاطاكرأبعفلىدغراالسكإثواةاأوا
لهاحمالمحفاذدزرلهأةءأاوىمهـالدشالممتإمثتخرابئفىبماياضاجاؤوحماخطاصدء

أااطىلوماطأربرهـالىالمنزاخاواالخدجمرمطأنزلعؤأالهلجممءطمئزلمافى
إامنههااذادبنملحوءاكلخمامتمىداأقاذااودمالبإت11صكيددصاارااصز

ابلهصمانططالمعااكرتطخفمما5أشأحغإاكضانرأألإصأائرمإبهيأتلواافىبرتآلىايااصوالأإنأ اناتماشإهـألسها3فمااإفادا1جرأمداذعفماي
ازركهثآمءامحودجمووتهلدماخاقاتادفالموسه4علهللىمرفاؤوال
نهإقيخيرصيذبالهمءداألثدوفاثدهنياالدائاإئكاوناتهولملىءأقهلوم4عاةانه

ضالهبةهـكاقيالثكاتوالناوسوآ4سواىباااقهرشءكاةبراروتطأهين
مسمرواهثدوالهءتأأندلخيألفطتضىدغياإساهرآتيظررازوه

كصاوثحئئإلممشاكاعفذبطيمايوممأاإجاقهـىصاصطامنأجمم عناحصمهـوأ8بصؤناسشزاأقولطأإشيمىاصسهىإلماللهياققيريالهإط
عتهودعميريتنيمسولتحأقخثظواليىؤطققابقامسانلمنء
إيناأاوتمولولءمرأناحهىااولىأةددىومحضنسأالشقولطةوفهاطكرهاصةت

4إر11قأنرونىولسوةأةرولىسأنؤرءولوثسىؤأهدالصأجمصأنوك
رعلىعاموابمرغطغلىءإغرةاخحهوعياكؤحامأوقعبنءأغؤفابىسأءلىءأ
إضحافىلعهحاقامىاوولقهزلههصءالمجححمجعخفالوإوأغكرإبئاثاخمءكىا

حموبمخاجعحضثعيهلهقوتأفاوافزاسوحبكىا5أقةوحإلحأقةؤيفضفأ

تآنلىبوافىالىالبماآءآااانآواإصأأاءفيمأءوااوإإلىلهصأليذاصأءنالمتجم
بهاوإبضاثاهياجنىمنطةأة4قمرسىطسودوء9االمجهـاشهكامنءاد
اذنيههطفيومرابهـطاوثيرايهلدالىكلةوألدأصثىزتنالايره2أبمأإط
حتهأرالى9فياممغالهاتئرأسلنثزوجمهحاألاعالماولىاكاممال8أفالمجغأدسهألمحرمأصيىالطقض
بعضهمقالبالدتهفطغربلاةااحيوبقبا
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قألالذىأااعلوهـصا4غالتاييضامعكفىمابالتقابأ

مفرفيأئهميامظوممطءفشابخألءاذعرهصاأباانأماغيى
هإسأنالئمابالقهمايساهأقاهأؤلمبمفنانتبانألى2ءتدفاصهاكاشااواءد

هـمنبتصانسلثزرسأثتديأنلىكونلميماذكاص4راةاإدفيالم6فىاخوان
اينمضىيمهتراةتاتأنزةداآجر1نايدءأمصامنختنمنأؤلىةافابرلقدا

أمنخاتئوةمانبوواةاووأنزليإنومشمفىاتصعثرةأثالثليخهرواانصهرمن
بعض8افحااصكلسالءنطكضمنعاتوعرفيراخقأفرظاوأنزلقرمضاا

لةمؤاطقازبيةاصقافولدالثصكيلجبصلمفليألوقيوداووممعشا
اآراأبكنادأأولالدبهبأهقالأهافولدلبةتىلمجاعثلىةصةاةءبرازولد

عةديهروقالارسيةلةلداةوقيلذدغللظلهفولداللىأذواقاقبوأطيص
فانخاتسافقىثيث3أيىخشاراهاوأخااأوانجزوطضرراسوأمحصنراةهل

الاؤملمحمنعحهمقدعفوتالمجساضفقودؤقسالءوأالضلضكلاىاإ وبىووخآمعىأ

لأؤعنأخبرنىنحهسوانبنالااءيىلظمكلاابهذزعاقتكانسصدم
ةرواروبهااقياالىلةجاكقالاتالبتفافضلرقالالعامنهرنوالمأأاليئاأقالثنأبتا

3فيلهلىشماذالذارالمشهـابهريمادهفهيدادمثالطخمان1افلفالالحرظاإباقالسثى
فالرطىطاوصفاهـأخاتغفعاللنىالظالخواتافأففعلقللبركبذأظوا
انلةبالمجاطعليلىسراففعكىدطاسواندحةقادطدوصواؤررحءمادحأهوان
لىالرشوفيلءوالغثموةويطيلةصثموةدافىيةالكااعراععاؤم4مواطقروء
أالقالئريئمجذأخر6وقالماثىكارهافارهاوآيألالفلمئقالاشثرررلعبفىجل

ونمحاهماىءاللفىصيراكأمثذشادانابجمىزلىكضفليكهظلوأذاكظ
الماتو5أوئثص15كهشيههلفصابائاطهباعك8الدطفىق1كأةأصهبب
افهمالعؤةهوكأهثرلىصالىءمإحضىخلى5لخىمؤلملمرحسألوبدهء
41حمآؤتمما51برءذاكأملاحلةأزلياقاتصةأأوااقاتمالمةأاةىءعاالكلىتجى
ةرعىلكلاولؤصهااتحرعلالدهاصاريةافاألينلقبأكالىالىءلى

افكفبندرابهابرفئلطابوأساعةثاتنخأتىاطهإسءآلبنجمزساههـ
المؤياامححاحاهندمىاوامحرلىمنلةتباناشهـفهإلأليرنلىقادواهـتجاخثاهإة
داوىاالفىلظقاهـكقإانةثاءالفيإأفضلحم4سبهنجهوواتمهص
4صفيتأتأباحاأدغلولمفهمبألأبليعمىمفىمصنركلاراؤياختهوا
يالمنرلفىشثهكيامحرااأبنقالخااتوكقهلؤرسكاذبأيئاادعآخرلولمماوقال3
مسمسانثىآالىءرأمررومدتمىنوحفىحمحءؤافىداوحادافقالربا
إبدانأطبأوأبانأودالؤقه4بهـأرحمالرمانفأاضاقالصأليروأكطميعثموطو



3

هألوجشظااسودشيأجمئعاأرأمهالهاوعربنأرظرالسانوالشزمان3لىوآوواا
قريخاومأطالمتهامنأيووقدسادريرأهأخانةللالكذأولأدإساامن

ضبيتثأجمىسأدوقدوديمياإضيلىوابليضىوتاسوماصدوةال21االكأوشاربها
بهطكغهورحئقنحهوقدسابهيمطإليسولمإظاشأيللطةاكىنجاعاادس4سردؤهراللعاواا

جملوثطاعآألحنئااندفىملإاعلميهقالننجحيئوقثمسادعيسوقالاربد
قيلريعةبئوقدسادخشةلسؤفيهرالأةضثرقماكطححددثمبلساوقلررئاليسودإا
البعسوفدرروللعيوئىهافىصقأتواأسيهبرواذب13دللههوفىالمانعةقاألضا

افقبلىالعرأامايعفىبدتزوثبئبهيدوااهارالمحوالعيلاادادابروربثوامم
لالمفطبةىرثلحايقهرحهاففىإئاالرصوفالؤفابئوفادفاراقالثوجدفكب

ففاتةتحانبارردياعنساناعراءامالاينهرأبوقائاأإقامنفىتأاكاالافىفوا
قلتلاكايهارقالثومامأؤقاتعممعءاوفضأصجيماهصادجبلالالىس
لتسشال6فوء88إميارثامهجنكهاعهسأعفهذالؤثموهـلؤتالطه
يخرياءأأأطوأويىمأإسكعااسفاطتخرجالمحلفياتطعهالاوؤءاتصيضاواهن
رألنهحنظومااجركلصيرذهبارفىبياواباومةءفيالمصقضاءستنئم
امندبعيقاصولةصاقرإيمىءالاالممماابصيرسالخفرشماثدازيرتصا

فغةلهدةأنحضارجأذثااصغارولصمريراممادوئهبالذلهإلقيتراب
إجمماملىكإهمقلىارأالفارجدمنمهاتتةلخطابابنهـجهذوتيالا
بىكءيايقولاوثماريرياللمجااثلبلدمفأكاروقثعاإلفىئمالممىاالىوهءلد
ومايساوءفاعداياماورخهاعماقىثبريفبشررناءالقطؤهدالءرأشلهـ
لىعنقبنهشبأقءلمناالثيمرئجشلىآذافياخرجامهـانأنذالياجمزف

بخلداألصةآلءالياقوتايرمثلأنيفثبلمكلجدلراصيرمثلانبأفماللوأو
ثقمالاذاالصبىنروتحفةزآدالممعاواممكيماطعامخرورففهفيعسمسهـآدظمصينمنهم
اكاأبرمهامزماااثءماابمعاكأالحزه51زادقاؤتكةأكىاال
رةأصأظواملفالمنغعدألتلىابراامىجامنلقى31وغرداابرقلىءونإه
امأساالخإقفالالناسذصفوحانشمةصاودةءقالءلأايةألآ

ةوابخصالطبخوطائفهلسفهواالفقهثغةؤماهـإسةالقيوطائةلمعمادةكةفطارأطوا
أممحنيااارضىتناصطسيلى4ءيملماهادروقاحراكلوشاذياثيئمىء4ور
تكلةجئىوأيهؤونعهاألمجزأثلةقابامحانهىفقالوجخهعنآدتيعامشل3لدتهع

تهاصهئزوفوقصبمأؤوممانىنزاءفقالمهألىاعاصفشلةبورطءروأهس
اذاافثهـاوازصوفئلواذاالمحفاذاسألكنتهخرأنوالرحلقالنىءالع

فىأييصبىدامحراظرألمحتودويعرعقشوطربفىوأذكحءثرفاذاملىواعافأأدوتا
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ودهـاةامخةكبرجصاالءهاااكاءصتدشسواثعص4ناإدثصماقالاأابوالاظ
صقئانألحىلطوافالردواوواالسكطافإلطرأفاقببفوسمطالوظءبراخواالخد3
وواصفثلى1عسغمالثالطفقالرحمالرأثطأصفرروانولنفولشعورواا

ديرص4فش9واةغم4برءاسظثإيهظرأةجمهثأأءحبئارثأظطبروانفتما
ذاافامهـنءصراقامتاذاواأطالمىاأففلربإاءقدصضدقالىهـةءنهصربةوا
جؤتصهصهاوإذتىاكتازاعلمتذاغضبعتانىااتقااذاصمدواصنا
هالثباالىكحىؤأذظو81نطلةلىالىأوءيؤةإكسزابعاهامىودابلغتكمىا

سناصدنأكناقبرنمؤىءعيآهـعشنميدوونزحعتيدوموتلدبىبابوقال
شؤمفالحمقاوحبفىمفاألحعهوانكالمدالمحرفمكلهطأردلتذااذلىزورمقتعزطر

توانحهاثانقكاذالفخفتإنكونحبىثمغازاالهابهابقباصشاليأاءلىرمفج
اقؤألعشواخكأةئىقلتانقيماسبنحششئاألووقاللىالئهضةدا

رضىقىصئهبثرأالبلوالوءةواحىنىعسءكالمءدلوقالتإجمهنلىاألصف
وسءمثطلاللهدفرالتهأبوبهرمعلثاقفهقبركقىكمبالدخلصاللسلضلثنهءإفه

اقاذتالمغالؤكآلثومنإسانغاوبءئخلىاإحمتيم3اكعلةادحم2امقإدجلى
11مرفوالثأخضباثءاالابهاممجرفألالثرتءاالصينحرؤبالثء4التانات

2كاارريقعبوصبموالبةاداكيءاالبئأفوالثاياعنزالمحربعاا
اكضانماعأصتميرطلىححةفيائأعركؤسكملثالفقئأالكاالية4ءصكرمحقؤ ها

ونمتطبلىاخصأرإخلالىلىاذاغالبعءاندلهـهفالمحتىمىتومنآاسأحوم
لمبةاالحفىإتوانرسألكابصنبتلومر3واأضصياةصفىغبقوالىأا
أمرهمنليظتداخقاللثفهص4دوقالهبمررلتألخيلهصوتمالء4ةإحمتاةراءا

نضفصإزصعناكلقانإصالمحالبعكحلستماكطانتثادلأهوهنقيئو3فىئهيغنوهـا
يرسحرأهرصياهفاألقالأظلشأفيسمعحئىهلإفةمغرحمهئثحتى8ياويذكثأش

فيصأوأوسابنىتقال4صكتئسحألثلإتأات5ولدؤقاذدصهصفالبرجلداللهءجمأا
قإلظالتلىوصبهءثثمنءأكىحلمسآرةبشيالهنباأيعضاالو

نوالمحلىلمتروالارالالمواثومبوبدنانأكهولىفاأعلقالتحفاخاأيهااصافي
يقولولرديىظإفأمررءفهوإنهبوناسفقكصإلدخاذااطفتعلىاارقامؤ

جمظىأشعمتىلمحابعمقلقاأ7صحلانبئلهمليولمهئمايخماأعورعثىوهاأهحي
باعامولثفارتءألعمنلوصبرتيقاللىأشأوصوعفثضقالفهدأقحيئ
أحثمءعرضاصوناإثنوأقعرضهأصونجماانكايهرطجتهاعنحدأرثأن
يمالثخالقطفاوالخديعةيالىأباوااعوخبانعرجماتمثىؤاسئصفنو
نااكأرقةخهاإضابا4قدهامابولثأوقبأكاحىفعميةاإحأكفجأمحا



بهلحرودالصظالقأنتهاألىالبعرستساقعىءيمفمااينفدادافىلمالضاسةا
لمحرمانأقلرهقدفوقألمنرحالنرعاقاكلذايليرةةاهيزتحعزكلالمغت

يمواللملوكبرالوفاهأبمنالألانجإورفىوبنبنجكلشأليعدىطالبلي
مادلحلممغاداكالفساداعهاعةمنلمحونمانامنشعةثبمابلرالهمأشجتمآلمنأقحو
لضقاكأارثجمىاقراحيبترإمإلرأؤرلمجعنربرويثءيزؤكبادلارتنهمومن

اكنىالدالمحارقبلكلنلقاطرأقبلالرؤيقعبئحلءوةثعثرلزهـامجرةحالىابدا
اثسيرأموكجدأيدامنصبىلمجلصلوأممثهغددقةلىاتفيمماهرآةفثراسانالملى

بكففيسفلىافعاالاثبنبفتذهـجمهثرالمزأحكتعلملماؤأضلئااسزعلىءة11
نىرالدناةعندالسؤالىالمحقموعلأكابتىألاؤنهـالاألامنلمءاوؤقبر

حمئيعةارمغة11بهعرفثحةأكفرمنمقةفطاواوظلالةومعامتصحشاأ
لهدىارماأفضلاكمءارإشاعنهىةءأخناالمؤالارصاجهأدينيةداتعشا

لستئغشءمأفاراغنصعجماآمغتألابقوهيتثيهمنقلىانهققاملمتبمانلمفأن
جااصإلتؤاتأسطعانخثرنفعلثبهساعكلألمأاسهنهفإثأوفاعل4دهضافيلء

بأثمنتفلملمديخدشمانفانلثصالقيعلىالضأهاهمحاآدعفىناضرمنفرك
حمإصنزلنأص41ءلساللبصاخاكرعأانعيكغواواللوسألاالألرآثبهوالأ

ذافيرةسدتجةمرمئتلمحهطربكاةقابتمجاأفوماهنلطكثرهيلموصتىلناس
إعهاأخصااأطتءلمحلقاعوهلؤرث8اماساكمتىامحادثهاليقنعرءلدال

هتهـتيماتتءشافرخيابعلىغبااعاحئممنحرباااضهضماعممآلطازوائىمااصناا
ئطفإالهوءوقالهدامائدةآقجمألنةالينشصحفءالمكأصواممريثا
نىبلمثاتءقطعتكلنحهالمؤبغاباقأكهلياءايللخرةاالممنمقدورءىءإنياا

رمتصازكذدثعيىعرفابامنهدهثةأدجانرجلاحبحايإفى4ف
هنالءاالصلينمىءاالقافىسرذثيئعاعرلقالصدقهلبفلمنىءرل

قفأنئيلأافي5ضهاأهننىلىاقهاوحمط1لقيلعظيمألعلىاالتالقيهاقووالولاأل
ببهلمحىالبااطمواوالتةليبا5الكاللنااالكأحرؤشءدوأوفيرأئأولىلىء
قعهصكبهنعلثوابئيرهلمطمحقربعنلثقرآيفادامإبعلىيئفاسدأآلم

كضبمقوهتءقويصكسملوصلىتءأغرهآإوطدعثأحهعىتشيؤشفص
قنثرمزلهراكت5ااعغلعرفا4كنجاعصئرصاللىعامبىفلنايالءءأ

أوفيقألادؤففئحمأكلححهخنىاثالكهفقيزاحوصقكألهـكاففىخافنء
نءيرثبئالىكخثشةوهـخوظهـه3كافئوحوتثلممنذبهححءقطالفكىت

يدقاليايزصكظكطليزحزلمحأبئسامحدكىاوقيرخديزادولمثبمل4لمحتشؤا
11فياميرالمؤإليحقايايزؤدئوظثمءصفهغوتشايفةأوننطيخأبرالمؤءأصأإلءأ



يم

ايممىيوامنراااللدفاللزالزدئكحررظفهكلجمتأساألمنآدميخلثوبص
صءفاولشيديلىلماظأكآهابنوأقدأعهاهغهثيماعايهطلحمتزلالنالبرعهبين

فثاثربةأأئشكفدلوحلتأراينأميرالمؤمنالمالىقمعأفينرلجهوإ
ثإهحثديكتأاجضركرثعةؤلواهىينأرومرالمغىآلكقالنلمحقالخبماشيهات

لىءوقاذأثزضدشيدوافبمبولةوالممابةسممآرمحىآلماثرخاللآثهل
جوقالكلعليلثألمحهانكاينأميرالمؤءيالظعقنىسمقفكقدأالؤجههلقهكلوم
غفرانغنةهبقالطفىقىدنتااظتخأفنمعكبئهدابماقالفىفغصتءاحه
اصجابعناولىوحمبىلحبىيخاظلىدآلؤاضدظىألبهتنالمسذلؤب
ءضمغزأأ

لدهرواآاليالأنكتفاعاافىثمثىالتدرممطكتظ

ااذثلطعاشامطرالمؤاللةعظلصوثأطجمالىالثاكعنجسلهماقلوأ
ررضراكياألظندبهنتعظملربموأاحزفقديراكأنهظضئتتعافىتهأعصيض
ودكايئآلذكطكثااسةأفياتصمانلفقاأاالعىاإلمبربكىكقرت
ادواقهرألوذا5الديخافىمسعهصاالمألثمنأوقىما4أجمبجمىمزئتالخولىءأشرف

اأهـابهأحجمنيميمهالفأوتألتهاأحدأوئلالحافقالمحوها
دطشبمبلالكلهاؤمانهلونالماثتجلمنشئممنأموأيزألوإفياثأؤثالمذى
اقاربهوتبئلذنهنلثقذمبكبثئترفالعنىومعنرولكاراضهلتجدزثن
صللىوةكءسءأوتالستعالىالتهبطاعةععلجبهمانأهالظأثهربفأيئ
وإلكوءبابشبالفوتكلحيلةقاظلىفلىاتذاتظلحكوتظللطرفعيد
هلكةرونخكلظدرلالفىأعصإلطلبئوأقهصوفجاجمثىثفاىقالىيبلىثوئقمت
تاصهبهءاهبقالتاطلدأنثيماهوكافىنافتههـدبعبادنةأصحاوابهى
بابهتولةاآلجىالملىكمنذاعةمعنعاهبأرعقمزنففءوئرودانلى
عظيةجلميلهترموبمظأبياتزاذابعةحربآفترجمفافلمبا

إقاللاكفعهـمفبمالرصالغاهـمثحرياألبعبالقادلىءبالؤا
واماصةءثهأإاخعراهـاصألكداصقاهمملمحكناطمنستئزراوا

الامانواسرةاالأين3بعدمادفنوارخكعنناداههم
اآلصتاروالكللدونهانضربمنبمجنتممفيهـجيمااأبن

لىندالاهاعارجوهاقال4ءصاصرمحههنإةفاثعا
قذاكلوايعدطوؤإالصفأصءبهراوما2كلواأماقدطالى

فيكرمتان
يرثظصواضأءكطألاامربحدإوايا



هـ

بركى9الديخافتماحماضلماطضتو
وهطربافاهثزاكههشمعرأيعمقأجمادأيدىاقيامليأقرئ

ئمافيهـىمنأظلتىماشافىءطأصدإنو
دأخهفافألمحرىفسرجمانانرلىفأجمأكستىصوتا
وأضافىمألاأاغطائىذالوالىهالكؤافى

فاشحادتصلاالتذ4ءسابههنأاماقرت
وحرافوأهلىوفافلىصائرالبأئعلى
طاقدىايننطثثنهبملىالىفىماكرتارلى8

خحعرأننءسنياللثابنتى21لزوصئاراه9ا
قاوضثذووكىهوآلهأشرفىحد
نئافامىؤالمنفوتءاجؤلهمقواأآن

وصيرحبراإلخرضعنإثألبردقادافيىصاةكاديومىإنحربالمانأقصد
معءمحداصيوممغنبئمأثأصقدانلهكونميذاوذحروسخاأوأوفيخ

المجرلمجرهناكصرنيصالملكأدىيىلواحدنأصهعقالخلألبئافاذاير11
صهةدوبطوأربا4وحءووزدافهاءعىخثأمنئرئامعهاالثإاحماعايهوبصت

اشفنىصهبهوبرقؤثهضذهقدالمربماشيغعابمافرقدالذىلمجماكىئحضألمنا
هألرقةانئرقدأمجنلمطاورمماالرهناقأيفئحفهىوزجحاوفكثيعاله
فلواناهمطةانلاالالخحصةةءااصنثاتىاالمجرولىءهـمندفيعهرإلحرة

يةلمااشلمجواففألياوفىكاأنالزلورسافىالناالملكنولدىضاصغيرخ
ويغرمالثرممطكأطارراتالبألوصمطسلمجفالمحالهةوالسضنلفهاالالموا

نءنعبيذورالقصثأفوثوحمصرمابثالمويذكرهمسإطافيعظشماخطيى
مظاهعنامر5رفالفكلىتمويصلونعااتشويخرجودفعنالصدوبهنروناطانمإ

ىمائلىحهصاعوأركأملوكمايهيامنالبفنىثنهالتضىانصثماقالجمأ6
دآكتثزفيألفعشيينقدألالمالوكانءأمنلثبةئركولمتفاوموكصمحظيمزى

الكرظشالملئسديهفوقالمالفبههالىأيلتفتعديهصبئشيليعملهربرنجلدالناس
الثءكاماراتلفىلمالثاأجهاالرجلىفقاقأنتاألاتطرونسطالةكلركطأ

ماأسفئمضفصهجنالىننفلىاحلىبوآفىتبموومهـ4فاتد51ذلىءوكان
محهثهغتوجهماقصفتوصفةطوتمابخبرغلفيافهـأبهتثدشصهما

وشكهصلىءعلىثأقبالفأنىينالمطالمنئامنأعرفاهاؤلمشكظاخمهماوخاطتء
الرآومعيدالمامفنىوؤسبانطعوئئصصفوافكللمأثاا4لىقاذةئضاهاهـيئفاراأةا

اأعهأدكلىاممصرةاهلفاندةجدهالطوذعرهجلىوخالىسعات
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أفىادضشالمصعلمهنهمصمعيضاوفمماركلهمعهمكوشفذناوقسماكلعمارؤخطى
ايهءداودن1وروىإلوهواةساثامالانلىعوهوارانعودافا
دمفأذامعظقوتولهذانىرظلىءاذوفيالابرتاهويسجلاصلألما

يشفأوهزمتشةدهىاأتضسومتاتماحااةاديماناقيشءرأ
سكصوفرإيفكهفرابأاراماقىىمحلياآلنوصرتلملوكات4تنءحألفاتواونمء

مهوصأللتهاتصسعيهعىبهبنوهبلوقةدىبنيالدفألنغرهدرنمكنوسمادى
قيالىجاالقهاوصفااعحافاألنهئمهياازقطأفركاأممنأمنفيرعالمحواريرنومليه5

شامكذفبإلنماهـونعووذفسرغتخاكثرتوافىمالمفاذنبمثمئلهمنباانإ
مادفونأمنالذنإلفىأامنرزكأجمارلرفثطؤوهوبقولحمباررععاالحطه
دمالدقمناالرهقتمالثصيرخلىوتماسبايهاقهفبعثريهلسالمعليهاعبمى
زرونضادكلهـمفىاساةرحملعئماشاحاقهلةبسهندصءمأذأالمحساتيالماطيه

حزمهءاوهوصلالتماعابسىأصءثقدباخههماوعالنءلىالرفغزعاعنآبافىفىزغوادفى
لوظصالمااعليهغيمىزلصشمالىذعفئالملىاتهافنيياليكافغالعماذهـة

كوبىالحقموبهىرمحلتخهاشاءلواارتحانمرووءاالرمقؤاهذقدوومكوء
صسالمكفائدهولسلميماالىسوانعرفةشكةوالمالارممقللثاش

نااكاكأةوهىةاااصلمتاعنإةا
عارءق2اعنفمينربرفس49بائمهلىلىءإنأ

رظانسأجمصلىسسعمتةمحردألتهمحبشؤألهم
ااعرباانوالوفالبطصفوعملمعايهاللهلىنبىااقىاعراانقيلةنفا
اتهلارثدعنىعنهالمحهعروضثااو9أوقتاسطإاتئاوشلبءأقىالصينىهم

د5رابياهـاأقدقادئمنمانأنجمألدايماأنأماعالتآإلااعاثلطلهأ
لظقكءصهسوأخرأأهذاأوبزمنبلىهغتاالدأتهلوظلموكليهالنصلىءمأ

مكدمصيببيمانبحاب51بيالموسكلههأقسلىىلفالظفعندذللث
تجرااطافوفياألرصقوئ4عرثءااصدافىالندظخهمنلفغالالتهارسول
قرافمأينااربرسوللأنافنقالإنحارعذاتاوفيتردةالمجاوبيل
لتهولمارسندثوأااالله1انيالعرادأسعهداالنقدلفيفىابمعنوصزقدثمق
هىأذ7ن1تءصدهئهابيحضاالثكثرأاحدركااعهوماعدفىتلثأتجواقدحقا

ذأعنابأصءاسااتءويالمخمنىفىمحبثاولمايارعقرءفىوجماكتمنا
قالةالنشوءفىقيىوداخدوضارصوبثرىشعريإك6منفقدمدىكوطقوولد
وأح4ذدعيال2ىلعيدقمالذىجمص11ت4اكدهـلذىانهداوضمعليهالتهصرد
هـأهـمنوقألالمىف2اتحةافااورةس4فعأقالىيابحالنىؤمحمالالةبمهالاللهالهقبالة
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طيهسأئملكيلىظامسيرويعفوعكناقبلالمحاثألىفأاقياقوأساهفعراتث
صالما2الصال4امافقمالظمئىأحقياليمبثىليسياحبيبىفغالمالالئاالمإا
يارمميلنهءاقهرضىوفعبداوحمنفقالرأثفلوحتىفأعلوهاعطوهابهأل
لطساللهاقادفىارهتلصالقوالىااعليهلحفاقعهالىأدلققنجارلنامندىالله
ثشهؤعمىوعليقولياالزيرجموعيهامنافوآكلهامندرةةلمجتافيقةنا
ىرظفأآفتلقاهلتلالعأيماعندهمنالعراجضصال121جمرفياكالعرااكر
ضنكلهنملراؤأسبةآفأخبرءلىظرسمتليهفتهاصلىالشتليويدونن5ةللمن

كصهااالىبهريزيدئلتطلىوجممهانهباييتلفتقلبوأمىمصيآخوهم
ودالممبرقحعرهومئقركاآليسبقهوصهعلىدأاذبخمرأفوساحوءيثد
اضمالمالىنملأترحيلةدفااوثنأزمايعطشال204كلأمنلىمحىقا

الصالهأفضلليهءاوردبنإجمانانجكسثنمالابدث01يايخلاقهوسكاتهورحة
افىةالتهالذنشفترصالمهذامنرتحلىواألام13كمووساعشنرفيزمأىا

أزحمتكننفطعضاكاامالدالدمأأيمنقماحامحهعالكةحاكهلدماهثقعلحفاب
لفالأفالمعريخعنهمااللهرضىسانجمكلهأقالقرى81ورؤساتراالىمشاخ

لأظدغمهفةترةايولقميهزتدذاصوهفعدهأموالهأعذوسردسرمؤمغيره
المأجمالرمالمهـيعطىأناسضاهااغاآالمعدأجدايعطىأنصحااامهمىأبوتجرالوراق

عانرآينررعأأالهوضلبرمحإياصنالمإامحييهوااددليااتتهأوسىلؤثأ
مرفعتطاثوالسظثمرفلغنىادوالمافرلةاإل

فنلىأخربئفئوكلطمهفاياشئثصأ

ادقهبممهفعتنالمذاعقلهريهكلمساودفنسنهمكاأفغمن4نوريمألثلمعلهلممن
لزمدبناذاظاقلال41تحفعقفهاهفومنهـدطلغبوراأهلتظ8اصبال
هورلضتعتفحولماقثفيرالئااذجعلىفبموألمجاهللمأمقلاأصخما
اودشصبرحرجالمنذبنإنعصاناالتدوى4وفلوأياازيئنههما121ئلهء

الفالفالبرةأ01زهتىلارىأتداثالماأيهاركطءلفقطبرةزيدكواشبنسسركط
وألفينالىءموفانهء4نةثرآفاؤإمجنءرولىهاتها

اللمجهاملهطتبسقىوالياطلمالذمرالئبئمروفف
اكاللءفمراللمطاثمربؤتءنااحووبصدؤرأناخ

افىبعدلهرطالرلى6اوكدفمرقوافاهربهالدصف
الالمثبرهظضهماتغولأتدرىلمالثاا13عالىصالةقبرةصبركغرأاصاوزاثجفال
ولإةناألقال

جوؤننحينوكفاأنفكاالمجذونأيالوفىعلىلطوفيالركباأسها
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لمحبلأساعظتىأردتنلطاءلمتألتعمانشالمكرةفىحاأتلمضقدعماقالىقا
لالةأروهتهلظوحلىوتعبدألئعباثقاالوثانتاخاللخاهايهعماركتدالثى
أخارداجايلةفاثدةاألجتهادصروأخذفىوةانواوهعبانركقالنعمفال

ضعاكأينتصأنتللاتقولثمحرةةجكلفالمكلنجهاتفىأدبئسصثقرأشاني
فسهيىهـألاتاسأيئماصامعوالإضمالالمحوياهادعلضااالدالمالافهلتشأيئ

ئهاامنرضصاك4منهعمشفالذىضااةأفادمرفثعئكلعلىنلثاإكطضالىخبما
عانةشلىءأالمنالالىهـةوبامجرةإآمققلءإلى1اإلكزمنءإركإلىحاللو
اثضسنةفىواصدوفددمرأطتحرطوصركأألخدئاىصلهةوامأتةوم
صكاكصرسععهررذعثشعهمامقرطعاكصرثمانيصكئرأذرفيعنجانةأغوثثوة
ركسهـعفسهـبعهنمامامنلوقرئيواثاتراطكرعائةعمثوؤثمانيةمماطحونوأل
راطعثوذسخةمق4محيقيونوأروكانيةثلكمائةألقلىامنآأمحوإنيةوغطةةطثا
أرلحةءصطلؤاوفيموكانعةعثوكخمعهتءسعاكلعموكائيةمابس5
مناعوأنميةثماصعثرذهـآطالثةفحمكامامنوعمثصوقصعةكعضالطشذء
يئسهألصدووامسهر4وأذوعنسعةمنثوامأصةسألكىاطثرؤىا
اضيلاأعدزتذكرخترادوجىوالذنبويةابهرةامنوعثؤىصعءس

كالنرا8أعذاحة3اجزهأ1منلمشرضاالقاذاالقالىأخبولةاوةآأمنالمبأرك
أنةأعاكأصاحوفةرأعقاع7ارةامنينوخهاربئأشهعاأصصولظث

منوعابرينوسهسشهسهأصبعاصءودعقههؤرأغاقيةالمنومانةتينواثربخا
داعذاعةاهـةهامناثةوئافعيننةساأأطسةوئهراعذماعإةاحفئمنا

كانشةاحأععاوعثزهراعؤاقااجيهلاصأثةحهوأدشةركاأخمسقيسضأأس
وسشاثةمروءلطكاةس1أصاحضرةوء3زادقاعهـةصجسأأنوخسيمانهينوت
حأسهضآشئءعكاصاأجممعثطألذىوجعاعشواوأواعذقاعاالوةاملط
ا2أذشر5ظعاصوأوبعماشفئإلثألسنه6الكثر1وفيفالطعةاةهرلست
منهحإأصوضشرةط1لهتهرؤللقاعائهوكانمطيطمحثرأيسنةمبعامحثرأولممتة
وخممحينحدىالممنهةعشرأصهربعهواخاذعوةاالةوكاغاهةبعينوأرخمهـص
طقالكىونكلدنجلمااؤمقلىوءابمثرادمءساكأا4ذرانهءعشأقطعاصأئغ5وكت
وخأنوفانساكثرقوسحعمافحمسسضالهأسسثثتاءأاوكأنامحعبعكالتأسنه

الوألهسسبعمازةوعفعرةأحمعةألؤثثالثءالوفاائةجعهومكلمثرةنأظسنصثردؤت
وثحهويئخعمأسضاذمىااثألءالوئةاهوفبئثثود1ألممنةىالثهائأئ
سمتلسنةبرنألفىدتبنسنصرطاةفيفىشربؤتطالصفاجياثةوس

سىثخساأرفارسبعمانةواربعبئاحدىإسضلؤتأؤلءالوفمائهوسجعماؤالثيئ



يلىاأقافغخ4هـماوبنولسعخمهلىإسنهحسينينأنثسفهةاالماثامأوت
اهأعمبعاخيرئمئنواثصرقزاعأخمبتلممزىسىعثمعمخرخاأجميعةا
أخهىمحهؤتدعىستا8الروكاكائهتسفيجأخاصوالمكأةدامألهثرااشه
خو11شةعابييعمثئامنالونأبربباىفيالسااثإ1ازمنفىكائوينسوت
زمنأنهدكأنمصينوألىمسصيمخهمكشرابلصئالياهصانمطوغيئدلأل

ثامنفااغائقاوكالصنهاوأستستتأعثوىسادسياكلقهرلظاا

ئخاةصعرلخنفصتإثاكهاألكأنثآ01ءأنخيانحسآئةوظضينخأرأاسنلأعثعرى
خمسيةملىيرتخليىف9قىفمنشسهثاائيخااممىحاعينؤشردىواشخأذ

مصادقتهىأيلافااهواهآيضفعقلهابأمنعمعموأصبعاقهالوذالطعشرة
هطهبةامرهسديقهوهبىرءاستشاهقلد

ضاالةركوءألموأساهـفموههـعنكفى

فضااضاقعرقءالمضيىمعآلابمطفير
بعرفه4اؤبىءفطكمتعبأعرولرب
أاءجرءنفالتجنماماليةالته

ثضماماطتوالبضيمكرأيلدظالقهعغاايهمبىاكرأهثكدكيدأبخثالتأحس
لعأمرلىاالىؤصقالورتهءهاحيهتعافىإشوحهالبرنافبنالةهضهكمااالمحاظ

ثىءانئاالمالفعاتفماؤرعفدلمزجماالدينفليمأدأدمقأفيمورقةأخوريةابنيئلدا
لايهعا2خمبلرطالألنأنبهـحمواقوتالدأاألليىمأولهطةفرءيامافىقالرونبندمحي
هـغمينمىجعضوصةيىوسفىأدسوماالمحهثرعتعةوذبالىرذرمجافزفأؤ

آبهىحبةسولطونهوماأفأالمحترهامعغالهـمنوكبثأولؤمدبمقطعةأ51ذئئ11
يمأفوشاوكاخسةشذهىرطألنمخعافةصوصةاالننبهطلومديخارأفاماننامحن
اتطاضلفشادئيرفضياثارإخدذهبءلىةمصاغدرهفافاصهدوراهمصاد

ةساافىاهـاربعسةخنعهبألالالأللومقخاطنرسضةوشوهوقواططشوت
ءةةزافضةصثناجغامأتكأإوأهـقغازإلتدزهمابئاللواائةئنثهـنقرةدرأصم
أبه8رههاقياداثئمانهرةةراهميناردالفأفاعيىذهباإلربعاهلومكعناطير

اوجرأاهمنقبائهاهـررايبسخبلةقرالداهلاونةيربيا01قبابئابئتموقا
لسفكألبؤكهامظعوجلىنهصأيإفرإلآلااهـحهـفىطردتخاصزربمكقمااشكعاثةا

أخالمثامشيالطءاضمعهحشوفارعيربمديتأفكىداخمإادووثحربؤبةروغ
قمبطحمرمعدئااطاساصزكشكوخهمبركاهصدهءووحالأمةانةداثم4ماو

ةلماألغااوكالظلموفرائةلمهيوك2امنلهدوبابهاحرعهعئهاووبحرهصزىكازد11
كألمماوكلهـءءاالاالبقانامءاو1صوءاالتطوعمربرذ4المجاالماقمالالومنوتوضث
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اردهبنفينمليلشكلىالممانعصمنلمولىهحودلتهاكثهاألمجمىرءوألمجوالعيدفى
وارفونبارةأطهـالىغادحماعلمزأسايمفهمايرمبينحائواو
دلهودرصغلةاردبئقالىانكوأفيووجماساهباصهاددوءةبمتةفيخ

عاشالفاوضايتواتنالمؤارالبروعماتهزاكلهوعمقول41تاالءكيرفلد
9أحضرةأقامسعغملاياتارحةسءاالثآفاااصاأنااأمسكهلمطالنهثوزبراتلل
ودطيعلباصهممدأسأالثفيزااطأافطولفىاكصثأظكلاأبلعامالهلوكلونا

انارافاقءلىاومويهاماؤأمانيممىقيلوبأياماوماتؤمامحضرون
تللهاعغاأقهصاوسشوخإفوحامنصهاتومثىقتهأمعفامنلقؤررانآاصا

بصدلىمصيايلادامااطهماالوأعاإمغارياالىويرةبفاثيصاحب
االنأاليهأصولةءىاإبأئاأشبقترحاللسهنإناقىوكانالئخاوهوهنحنثه

صممممعانهةعبالقاهزموفسصاشاو12وألةللضاثىحاوفىلفىالمغالثء
يمةءمفياقةدمصحاونةراارربةلمعونهاتفزلنيرهمامارميىوامايمنهالدأهل

اءوعدؤهقلهاسثديقصجوابهالحمقاخنيهوفاأةآنداهاألثاكأمصادقة
لمحثمراالموفطلهلىإثشمحيرومنلهقطشئنسرءهـمزليذاقفىدأةءمجى

انلظاألنسانعلىثمنيااالعبأهانيلىالبععقلىينالمصيتمراعلمداالمصبه
لثلظثأفهـيوؤقالقصنيعهسزأودعيهرانوىسسرهتمونقمهبئبعثإ

لرظفةاقاواآمأضرالنئأىألهقالكهركالميئلتبللأحفظشضفالح
كاللىقوفناأأبديثعبغالاصيموابخأوجدذإفغيرااقفقرااضرمنلغركلماك

ئعالىقولصبرلنهلممننئلىاوالبضفىفمهالشعكوقىذالواصرص
عاليهمأصكراتفافئءحاشدصضاربهالملىءأإليطونجثفي3صنمستد

لبمضاخبوحاالا1سأةاأسمآهئةبظلعظحمأارااالعتغعارأسهوأنعسجغلنما
عهمإمعيرقاتذاكاثرقاضعاخااتفالهألوحاجاسالمجونهأيىااريةبرا

لىفإهوفيفمنامايهاتهيياتيرفقنىلىآنايلطارتأمن
عدمنمصتىيفليابغهالتوميندنئأ

الهبلفهظوكلحيالهقالؤتجمؤربظوكلدخيايقالهضاربكلدةفا
فافدرأطفبأشاةشهـهااواألجمةايهلواامييةامنبالتأعوذيغالئضهكيقمال

فاتبرهـعاأىئبااكبدأةاتألهاإلأيةنىيةلاطولواأليمهيدلهشدالغيمقآلعطنىا
خظلاالعوامهىكبنلتهعداالشمعرياأكاموسىميماأفمائادأديشعألبملماالنهء

ريرةهلبى3واهآفنتالمحسئلؤاطأبممشاجممالملكسءاألواسعوفاععابه
قطبهأمالقماجملىافدأبواسماسابئالخياطكبدألقهكناواسمخربنعدأقه
دالوئييخنومميداأىواسممالقابنعيلااسالعتاهيةأيوأصميزيدبئابردىاوأسم



أمححنيغسدصاحبفيوسأبطامملىاسمحكأعبادالصاحعطعبدالتهابئ
دربىأركهحىىثااالسمثابصبنالنعسحيغتاأيئوايممابراهيمفوبي

بنشجمناىبهرعدااكنردلدعبمأصروالمحالتهابهأكالعبيتافضاالأبأوامم
القثادصررمحاجمىاكيانبىمأواةدأنجأمسبصنليأجمامىخؤاواسمدرلد

ااى18ايزبراليمىأعمهلبئيمبرااثأصهمداالحنامحدابسكأللىا3وااسقعيل
اتحدماكاشاراسحممحولحمودمنبمراسمكشازفبلهاقهاواساوونهـكأمنالمحب
رينصهلىاستماالملوحفيجمةوبئافيسوايممكأنصالتهيىءخاهامءاصبتابن
فوجمونبموابععهنجربععركاهناايصطيمماماالةذفيمكاضيأابفىاسممحى
ديزآيأاهعالؤحمءوانجاجمرمهمهاشطاواسمبمءدفيالولباتهئعهه

فيرطفئلعزيزصاحبع31الصالمحصميئالسالفبلالمىبناصدوأيماكفاوا
بئنطكهموأذكوابئباناطمصابصبمشاصامهثممروئللهالعنهلجابطمءوا
ناؤلانهلمماوقيميبيءسباا2بئالامحروفيلىوعوفيصعاحمءجبروامرةإا

تعهركلمامميانتزؤبريرىاؤاسذىسبمراسىفهذتجمااواسمامعهكىفميا
آلمالىمليسهضبمااهرانشنالساجمامىاالكمموأاحزىلكبداالبابمواان

لمماالرعسعدنجمالخددابافىصماواتسمادعيرىأبطاواعمنولبناما
مالمحثايصموهدةلمىآاراسمينلىاصدبناتاميمايزلدوايمعمبنصد4ماا
حممواسلمجألنىدصمامةاايصعمعونوالرقيحصوقملعدءللمحرثاوؤاآلشهـعرىا

بناواسمبراصيماإحثاااسمحثألابهخنطاكرددسالدابتممحالوابنداادطالمحا
اسمجريردافيالطبرىمبنمحبداللهانبغوىوايمملىءسماعيلأظاا
واعدبنحناوألمحشناءلمحماملىاسبمواصكدلملالعروبنامسمواأحمدبئساعاناطرائا

بنمماانرجمنعبددينسبيالنضلصاككامممعيلاسمابنعدكأصلمااهبقحمانقاكأ
واممماقهفىعبنيمبراادىءمماسماامهثبنالزارضافوإمطثئخحاكمالدم

ومدىبئءئيالنلوفالربرنمحبلرقتهعبدلرىالداواسمشمعيبحمدبناإنائ11
ةفبطاأببنتنئهطامواممدنحيربنمحهـفىكزأاواسممحروبئلىرقطنىالدا
أجمعانضؤمميرسواوقيلحنادةبندبذوجةأبمبملىتصاوضدوقيللوقبةفاطهيل
دفياذوانمنسكطبنفالصدأى4كأطهارضىلقصأكابهراواسمالماربنالمنذ
اشىلايواسمصاديردهأبواسمقيصرهرفئواسممنافبىأضطاأبصماياقلخر
وابصموامزىادمحبجمأثأماصاثاأبمواقهداةقالهبأمالداصيمدبئى
انجسسمطرسغكطعلىئلساطابئامشاسناثمابدافهءوقيلعادةبنالحغامالكالة
مايهدكلزبنرىؤدىالواسارواصحمنجلىيقاشامحيدشصابئالمحذواتجهاساعدةا
ابمعديرسمكىاعثضالهاواكمدمخلفينلهعمألدورممطاواسمجمرأبنانرهرعكيا



ها

أىموالقعنآصرةادمنااسهالموفقابئهـءعايبىا2اسمشعيبنهءرضىأأا
واسنمجمهنأآأالمحرثمولتمبناعالمسلمأقمكايهمعلىالفبىغعةسعةخأجمطؤؤب

أحمدبنخلطىمثاوأسالرحمنذلتعكيهارفيأنسمالكاخبمصاممال4
ومحكبالمضذشموابيعةرعنمماةبراىسموااعقحاالماصعمعطىوأيمم

رحيماعإرلىالغلفهلقافماامالعزيزأعيدآدالآلعكبداممنمموالقولىيمثخكداا
11اذباابنمؤاصهلؤبانسىالمنأاذفمثطواسنجابدمحهـذاأانجادققىوالسمءات
ااطرأبهدتزأممثاحباساأجماواسميماجماهـجمأدمحسفاكثمض3آرادأنجامرطا

انعئة9اقأجمطمحدقىاممحدبنعطاابنآهامعكطاناكصاالماشءالرآجمادايسم
عبدرفيازبهيةابنواسمشالمحمبنأحلنبىاكموالىءكأمحدبنوقشاواصمعااا

إمباساأوأصملىءروسآةاوفنسمواوهابجمداعزأخدتاالبنثجممااواطنييمانهـ
اكأاعموايالملفيؤأثيءفىمماامادوأسمماإضلتأأعمعرولينأيمالمركا

اأائعماصكىأحمدإةعأابناسممحدبهطأحممااماوامحدكطحمأكانخل
طعاأبلذقاشسظإنتجمألقىكبدطأموالسميىنالءعااالمزفتدوأمسمأكسصائع
بنلىمحملصغبراىااواسملرحمقضبداينلعيراشمااال3دىأواسعروبنبرةس

صلقيثروفروبنءأميهترآكناسمواأوبسلقأمعلىفيمموةورةأيامحمذاسمربران
وتمعةلمحةبلقبسسموايفررننامهلماكليهشحيرمعدزاسمبمحمطنقرظىاواس4المحبد
صامهوبالمحروثوائلهفيآكلميصواسأرخضأواشمهفارثىاخأرةهـكيرانزاةبا

المهزيدففسمممرواضمهامواسد2اشصةغأامجدمرياايئاكلربنلمححارة
وأتبيعهرسماىلىبنسمواسيلطبئروكزأشالمحرثسوالنضرقلعرسهاعوبرورمدكة

خالدإريىاالةأيؤبأبسلراسملئتهـءفىنآدرطاواسبيبهكأإهـىدااأل
وهوربيعةبنفأدادءمماإنيدأألىصمخرسواكطعرسضانلتىواسمنرلدفيا

واانععفياهيمبراافىافااملمابىوادسمهآيوبقرأبناسمواينفيبئاامنطمن
بناعيقصاوكطلىمماماسسواالتسيم5اءاثاألىكنسمراصاربزةأيبنالقاعع
وزاممأاامءواذكواابنتهالزنأدكثيداأبطمصزيزءاالكلة8ازبيدهيمواابراهيم
11مفىاحقوبأبوصفسشاصثأاوامممحمزهبنلىءإئإعاحووايمعمبنقاوسد

دعببئاكلىشاطامتمأحمدثاعيدألمحهءإلأحاأشاطت51ثرعيهوبىأ
لهرأماوليبماساقاكأاداهويهاينواسمناالفصدالمأثارءءنعالاب3كاا

بهأاقوبنوثاسسألتاانجامواأسدثابنلمحسأاسىافىواسمتيخاانراهي
ىوثءقأااصمءىاحمدتواالاثعلبوامحلىششالمحسيراكاوأسممغطأ

اللهءيهقمحمصاااممضثداعهاتصكدواعمفأبنفيائازعنثممثااجماهيمبنمحغىا
محدبهققهادءنيايىاأببئأمموآتةألىبئيخامىالمجصعابناممعرلمحألمهـين



س

111يموايةمعاوبنأسزيزعبدشاجمتاواسمسكأئاسفىاثساألوا
عبالمحميدبنعبدضىالقزماأيموامحدتهيمابرافنىالثاصئفراش9را
ؤلممملينموءاينفي2أالص2اوامحمإفعاصىدبنضمامحسوافاضىاواصحزفيا
يوواعالمااليهالوسجدءاهمرمىامامماحملىينالمللكبباذسا

وقيلكأالىبنعرالخرقىكامحأحممحدفيوذبارىالىكراسدبناساهيم
الخطابعئماتىتجقالقاقيممألجعةشلىالخرثضى3وأالثهعبلبناهنا
فيعبياللتهكرفيواسمااقاصكأناكأعبدأنرصبرثراواصمبيأبوأآإشسهمموا
ولعببرتسنالموصبحاصعموصبنحمحعلاإنحوعارااواسسعبئإلى

علاسكلانمزكرتإعرادجمتأكااهوفاسفاايهتمرالهتهاصلى5بنتالمحيتيواأأ
بردوألهمبنأدتهءدهالزبصتىإاحمرسالعةكأثنخمءاؤوضعرواايراهمبهاا
هـالهاعضعوقمموالىالتهلىءلىت13قيءبنأمءواجمأيراتبإقياالىه
اقاذأبنآاصصاهـعهبئذلكساؤاودش5عوامشايإذصعىاقيإواسمأللا

اممافشهـرأسءفيعلىثلىاإهـاألإفمىاأبئصحواترحعاجماهـمحمهلىءأيحمظالمبثسنحي
11كطقصلاذلعارقىامءواالمحهنبنمحركىفهـمواكلرمحهـبنابراهمملدمشو
امأنلهمابنفصإللىفيأراسفيوسفيبداللهءينلمحرءاامماموالمحوينىةواصممخصولى

شيبةايينوالموكسإلةبنتوالرناببهعالاممهوحمألينءنجانريزأأذعهثطاحممها
جىقرفىألسصةقءكنطنجيء4اوطزيموابتثثفيتاضاسممحيبنبدالتات

ايهوىصمءوأجمناكحهرببحرحمعاامبماصماثراسءءنجاكلىاحنااكأواسمأفانحإصلىا
كليامحرصأخشاطلهكروأهـوالزأسيرشبناحالىىعلاآسماأسبنابزاميم

حنهيماماسمانتهجدءصااجماواحإكيرةالىحبوالىانجارأحمىهـنىزاعوواسم
سالويماءالثهلىلفهاواسورمولىدحمرىافسوالماثطملةبيبهامآوالهأليض
سبناربءىمماملهووأطهبىثاواسمالىشاكاشاسمروادلهاءىء
ولىهـلظممادضميروافرحمعسأينحرغسةيءواذتمءقىأباإاوبنعىيممياسمو

عبرئاليذتمايهمىأبنبقكإدفيثصصهواإقصمعولعليهيلتيثصاكلهوثرلى
ذافىعبملىكأعبالذلىععةأفيوراصفىابنيمابرالىلطفحجمفامحتبهروااكه
إينا3اذىواضعالتهشمحبطهكأيبناتهـراتفىافءفيلىصستفىألىبنمملهو

ويخهـامءخيمببوابنتكلءغقيإءمساوأل5فيصر4واتحداأبآءواسي
وأنحرؤداصحماأشمماجمأدثىيثإةايمواكقىؤرتواسبمرصشهرحمؤبهاببىء
واأأوررجابةسرارىاالىمح4وادتهعىسةالمةإبنءوايمابنمابمف

الصفزنئممولسلىئمةشضفىةسحمأسمحلىديمحىلىأةسموالةامانىفي
بىلىثادانىلماحأسةأيعمتاايرسهكاةتمواعلىبنكلاا
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مءواالبمينصنالمححاكطاااسمياممىءبهطلتهعيدألىملأاحالمجراثواسعم
بننجاخزهصماكنةدصاأبىدراسميكثعاهثههأيواسعمدىءألخومميهب8امهـ

ثبنصوظلةرأبهطأيممراجآبئصلحذيفهالييالتاصمرنرأن
اإلسامىزةبرأىىاممممرطديهربنءطفيدؤروجإرانهأجمألعواصمانففيا

اكلقىاسبمبراقهصفيعدعداقهصألةءأبابنواصنمنضلةرقيللةفبنبدالت
لىاليونامأششاقهعرايوأصحمتحيهـايركطالخةاسعئمكإسانوأوحرزمحرياثما
هـءأشااسيولااامتأومماوابنربانشامححإئأطإآتماأيسوالولسفيء

عئماييحملىصثلاوأإلمإضروابنينهلمحامثامحالاخاممامىوأعلىبنويعمسعيزبن
فافرواسىىموإحرىامواسيوسفبنفأشىثفيلفاواسمدععرشجميئسلىس
موامعأويةزيأبزةاواسمؤبةكأبنألتهبرداصعاخوامسيارألتهصسىمخثا

حميمدإرظاواسبيعهرفيوهبلمحزاصىادبوإسمهأيولمجىبنعبداللهاألحومى
أرفيدالمحثرقىىأذجابزواسهشثثاأكاتابطثواسهأصمردممأيرةراكفئالاممواثماابن
آبئالطرماخمماصألواصمرث2بنآرإحودابرانشاسملوافطمثراصاللهـ

محونفثرمماالمثمعواههيمبدابئبركلالمئاحماآاموقهبنوفىمسىاالامعيما
قرةهـاوولدرماةافالددرشىربحامميهشولولدامفمسسيدولداائةأقائدةبراقاش
دولولةءاةثولولدالرضوكأواتلخةإممادأودوعناقكأوالكولولدالمعزحدكأل

اقؤلولدافنوالمحنهرودولدانتضغلىاجةةوأولداالخرربة19ودولدشنىتوظا
مبلولولداومحيأرالداوولدئىاكفسسملإمفادولداالصالفوكلمحإصألؤفشاردم

نخياةاصفةأإغاارابولولدرالإمتتويلداخفبمنبركوأمسمعاللمحما
إيخثاأفبرمثقال

رأتآدوفىثطمأماالبةتطبدوسهكذأ
انتئلماضانمخأهثأمهفمأددغءأ11إممهؤأاثرأبا

ياىىأكمهمافهدثانهاتاعياوأوأحنهألالاتةاثص
ورانثمالورواباإينفرقركاالقنءكأحدهكاحافىاحاىثسهآكابم

4دسالوهؤصنتفبماووازااوأومومفهلحصصلىوانتعلافىخراسوبا
وبصخءبنفقاهـصاتمافزءمافؤطوموتخءلمست31ألكأمنصأدتهوحرت
إكمامنبيآلمنأفضىجدوولمحفهألةيعلثصمنوكوجاطحخة11ادكإحكمرطفا

ناصاأنزلهؤألطأنزلناسهصيحقالئفيرجعةهاثدةدمحالتدخل
اينفياحألهطالمحالهئراللهفلالعبهكءعألوجماكعالهلتأسقاهأل

عنبمنءممقبلفيواوادمحبتالىكطعاث5النهادالشخضعيشتةألمالقىالا
اضاثفامودكنوتءدافىنته4ةءورعاكهيلبذلمقنهصءوفحةأيلىوال



غ

امبعوقالااطالرانوعيا
أتءهشصعرةاث3توقةذلهففهالتايىقدهـئيأ

كافةخقضصبماباأألمراتهروأقتعاشاكوىبابكعتفا
اقىثلأكريزمآفهحيليؤ4جمالىنانانءبةفأعظ3

يلأواليهـمااالت1دهمنبمىثاثهافي
أدلهماأليزالرهاآدافىةالهحنىو

اتءبرتعضهـم
له6وناتاؤصمئوقودىسوأطإوصااوقاهـقصهأط

لهءأواسؤى14وباصاءوماويختتارادمملىهـءت
نحهتهارضىؤئالشأ

لىباوهـمهاإصتسلسفتالثأمضفانوثأانىانامصنىت
هوالردروانصوفىموقلفىلهيدمماائويوآألهـلىل
افىئبعمىشىقدطتثثى5ؤألأفىةإلثمالتؤفىمنتءاث
قدقاصيرضالخريتزولىفىكلالذىففىحمىسهـألبىلة

سامهءوخدهصباجوأفىمشيهوإلخرصكهتلىوصنبهمهمولىلطةحربإاءدمن
وصفهقيوخيأففهورخإةناودىصخنهدةوهرحراواغ4تمهةلمياثراماؤفي
بهسمهقويهقرضهوانخزلفجهلمحكرقعتقوبراوهموسغطشمارةعط
باردااوضربتقأعدإبوكاذؤهوفاؤةوقوعمهقةمزساخهآكاوانغصوتوجم
وجلتارواعضفطأهـةالفضىأنءأضهألءألويخوفهأمفىهولم4كأءبموال
ؤنهـالهوقىكهحرقيهماالكىشوتافثسأثرقاألآخرابالجملهوبلممألة

انشؤيخبخهضةؤإنلماسقحتلثؤبملحااأطات3انتيأصاؤيبهمعتاذااإرة11
اممثربئقربادميمانهإقمرؤتقمالاأسكنمإحضلأسصقاياخهماصرتءدتبهوان

فىروسوقااطافضئيحمتاادممهوياوشهاويثحبفىصااقرفىدبالدفيمحلاليلأ
عيمصصميئلإمحكاهأليمزظانمالبدنشفىدثأمىةؤنساناألنامذاأوقأإ
دلماطةاتممانأنهـفوكهاكوف21يهحةلىفاادأواآلؤيماا صا

ىاعاقىينهرإااميدنأدوفبواالاالءاقلمهااجرىأ
قاشمأمحانهىءممدالتروفالمحصجمنزلآللمأماوالخوفاومحعالكسوفبا
اإتأتهـاندالعععاسءفىراقمةاموواكلأرهماانومايضهعحهمالؤ

ثثمفشلوقلغهرأمزفعالالردأحضهأوعفيمح12نلمهرانامهالة ةرم

آهاقاوقاالخرألالحءوالدأاللشداقزإقداوصبههانبلىبئ
صنررثحذفيهإذيلأامشفمانراففيففمملثةة05م ءوخدجمرحرلىيرش

ير

ثأله

ئمط
حأل

ثه

همح

تمه



أءتاثأاعصوصآءاحدالوةوصاالعدالراسثتهافالردميو3إمراإقهأطص
الماروثالبعضىويهالطبابالذتثوءمثراثاعاكريحروإمابثتاولالفد

إبيتاهغؤلذالبسبافمهعءوثلىاأةاإدثشأقابولوفاتأصكلونوث
خءأىحأإمحممىعخأأصبئخمحمهخححأأتسعمخألصعهة4آحصهـفوا8ص
كأالدائزالمحطاقامهمعىإللإلصح3سلىءصماؤقىاتكرثحاطمىءاعهأخأط محا

4صىةاسياجمىشا3إثطىأزفءلمحياكاوءاةصأصإمنالصطائروناكييطمثبا
مهغادقأإصانمادلؤتغاءأأممطضاةوإةإجذأكياامامنعرخاكاوءعا هول5

ميركبءمموءيلخصالءإألةقةصل3دىقةهـالىحمهدصإمخاتلحصع ووووثص

ةوكأةفاللبمالقيإوأدوسههألىةامحفأبومةإءاعبردوأشقعىوةأ
5ءهـ

اممثإليوأحمألومفاجاصىءحاأددأأيص1احألونةاعبودهحىصثصهلرك

ألرشلعاأالفايالىيىأئدتاإصاراإحهإصطت8ااإياثىاطثإالمالبإريىءسهثأل
ءشامحسصاأليمإثءتمعكراغأتنابكهارصصملنااثصحىإخمطانالقءا4محمواألطيعاث

اوتاإماالدعاوأكطومءأرعاامأكومثلاالمطإوهدىضلمحإءفاماألرأنهما1ءئ
إكطاح4تااى3وقاعءااانجإحالاىتإفاةألقئرأكعاك9كألأالطاصالى9كقاياثه
بذهـ11االادكلماغإيذكطءدؤغاصةاهر5داواحماكأعإثأأشنجؤيملمااخمىأةحم
لروصثأوباللكااساأشأةاصاتتهيألحثمهقفيىتانجآفىووءموجاكعأضىكل
تالإفأشب5ابذءالءساتءأرةلمفيدةمثاأمخالوءاواآواكرصمرأينآل

سافىآلالححملىأثرصيالآالهـأةبعيرواحلقلوساكممقوباباشقاقتأةشفطأباالف
آفاصياىىؤصوثرذاللىؤأؤدهررجءأاطإكرصصالاسلمألكانءاوج د

سوجموأيمأمتإضء4ءكرزسأصهثامءأوررفا3ثبكأ3ىوضةسآاعءباإفاءئرلاءخإل11ص هاجمم
قءكلؤلطاكةاؤمفساممناحمتءنهلتةااقروجثاكهأمفحكلحإبمخماتحىءئر4إساحم
طوققأؤألفيهلةظلةإقاغاتوءكةلى4أهـكاإةصفائراإممااإءإنرفئدةأبم

طءإأإجمهالعيرامعلىإصلىاكأوالعبهىافمإمعمدب3ؤضفدأماهاشءحي11
لىاشتذفامرفألنالةامدأىباررفيثااشؤعاهاإهةاهاحركةومناأةاحد

إالوذممطالعاودالعتب6الماالضقأخلمييه4زانمصأوهوكأألةافيإأال8
مقوالروبضتألعأشوأامأالالرفدءإمالمةوامإفداااألعمهاإبخاصنفالأأ

النغرخهتلثتزؤجتالظفطآنطنذإعاققااإلممأوالرولصاولأثأة3ت111 ثودث
ا
بقالصحرهاىضأضىامنإحماتسيعايوواأقان3ريشهناالذكؤفاليإ
بغغهـحإةايدة2تاومنه8ياءااذاصهشمنأوهوأتفىمزلموتاذأسلتالوممردأضوا

كتيةفىمةاينأإشاءصاءلخاااثءرهثعاشىاناجمعنىثوألمه4ضيوبرماحاإقافأ
هنالابفغخالاهرهادأطاممبصياحاخهاواد4ذشعةمااثابههمصهاارإئا
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14يشغاثهغهلب3ائتبالهيزلشام1ارامفلثةالرغوةارسشينإعثاممءداركسرهاا
8وأرآونافءجهمرهاغغأأينهإ4بروراصفابريئميميغغربرصذاحماا

8المامماصاحيأطافاثاايابهعصراجمفصقة1115وكمعريناكبعإنأمثعامااجمهوهـ
طؤصح2الذاكأمالمجئذدىاالوضبالسرالذاللتاةذرهـاوء8طءاابفخقفاأا5

يعئ4غاقهنهأشمبيهألمحمالطأثالرالهلأللقالنجهلثلمحيمالمجروءأثاااءئمشاارهالمإاا
ضحتناالمجيمكهـفملااجغعأجممسإةاىحمأمبدرءاممإ4دصغ
خالمععلاكوءكالمحاادامموكلىحسثاقيبمعنىآوأنرصاداصراواالمجدادكهبم
فالطأةاألموظآتاثدضامحهعهوهـأقااخأيضمضاأكاتصأرتمطاإكرسعوصادجما

صأبيورصا3بءومحاركأاوءالهمفئهبهممربفممالطثحوأالمجوفكأبهءصاالم
يألثءأذىممواقيءإدنووعضاألمكهمواأاخهىرويحبوؤسةمعإلنحكىغءاءا
8اليافضأذلىصبههدندالياوئفلطالإصابهىاموثخاللىاسهانإتءأ

ابشعاءءاردهـصةأذرئلممرىكحأوبهصاكوكلهـاالنقسيمبرتإسدا
وداهإناامممآقلرائاىامم91شيموافستحىالباضاذإفهئالا

افخه81اثهأشأتضثارأكلاحدادمأبوءكامممذألتعتأتلكأتإطلىواق2لطءرؤ
لضنرالى15فئثااوأمالب9اشأذاكاوأوألداعهدواوإميمشزوهمكالتذا

رءميااثإوألءووحالساتءصتأالكوهواغا111ةأسفيىعألفرالما
سييالءااطارضغبرهضوفييزةرسرههوافاثباءلمثمافئولباالجمتتهباو
يدداثاأمزقرهـتهـأةيمارفيثءأستتيهؤأألكينتا3مثإشاوةغضهأوفىضحاوا

الهؤةمءءوأفثةاخرافئامزةامحمحضرفياثهاوةحماغقالكباعأوهـحا
رنز3وئشديدالؤاىءالرانمورفيءااللقواكص

محربململيأشكصكرحمىتولصربمبؤ4صال
نحيوءكابهمحملراألثةةمسعبهىيمنىذهـاأشول

سرألىهـالأسلىوالهـوكاةصالبإللىءءطأسهء
أؤاانامىالهسدعاشاوزرفءؤيم

لهابدلمبثإمنلهتونادلأفشاإخحأومناهوؤنارفيضأناهأرمحن

إصههواالمحىفاناتمراؤثغلهيههن
كائىةااغلأئاداعهمأجمأليم

بلالىنغواصتهـنبفنؤإتوونبألداتجوكاصأزكىصلرفواصكةفلحيظ
ادكماخوأصم5المحاواباعاليموبصوويمءأمعضءعظفاذةأأهـالىخمنظرتمحال

اتسل1فىهـ

تجدفىفلم4السثىارمتدانءدئقشله51ودفاالواأنا
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4ال

دىيلىممسوأدافىكأدنىرلىسكأفاطاكقريبءبريعاتطائتجددحن
قدئاطإلئخاكاكقوكلىصحىتحدتحلمغاطدبئىلدكراكلرب أحادعانادافدفطاألاذالنجدقاابنهطعانإثرهااأقاأمحركلعرعافىئيأتحب

ئسقبىناطااسمكالمطفيناجيتأتذكرإلةبهدكأإءأفالكاقلأ
راباللىبارزكأهـفهوفلمحسفئفاخاإيانظوتأحوئدانىفئطراآاذا

بهدفىكفارفاظإبئاأنماءلمطهءفىإلثلتئربأتأفابهلىفإقابنىكؤيركشه
وائلىيامحبدىكنحبوأرئتئؤقاطاإالختسيهفابهلفلمفتاعصدىاعاذ
فىدابنىهشفامحاصافىراءفىأالودعمطضفووفابهدقإطاينىإتوافاأنا

فىصبهدكماأقامائراهوأينذءوأينصولتلىجروثت
لىودقه2واةدهصهءاإتول

ويةاالايماهـةيرمإدطمهأممياافىنم4ؤهضللىقىيضعلىبعهضمىأفااهررهآأ
ةورلىءفريناباهجهنميرانيبماصاتجثنمصفباجينماودةوفى
أمروضأجماكتبهولهنألولداان15صه

مرطمحزويرملكفىجوصءلىءبأوفوبسضداويل
ممرخالرملائوحزماخزجثءاارائرايضباريدالثاأ

مطمعاسوكاتقرمحناحتثمقءإضبتخإكااعناوطفسرح

إرلىءاثرباأكثالمحهمكمبالميضارعاةفةةالىسحألمئمإ
ادإصإ

ماخاصافيمحظمنحواجمةكلكوإيئاإتفىأ
آخاحعحصىاباح9

خامحصحىاصصعىاح
تجوةقنىشالرأداعإصىأهقصثيغءلماتالقاوا

ااشممدمابياةثدأالرادةعراانأساإلصاحصرولىد

ورمارالؤنشيره11جمرأوممفرمنلهـأمحمبأنهنبمابهؤرقةافائرلم
والعمااليشحهجهـالممرهـرويتراب1ءروةاغيرهاطوب4طاأوابيم
ولؤصالوربابترادعاثخمسهلهئخاسدكراو4أترروواخبمأجمردهواوقال

ءأاتهارء43وءالراحكغآولرضكاقعأوتعموبحثوكحابءواءببجمررروا
ئهأيثطبقلمأهـوالثهوعثيرامهياوضايموبمقصنفخباىوءأغادالىصةأاى

حأاخمثههرةلظاالمحواساءاكالوالىميمأيتتخواكالمورأرضمايساصعلبا
والغكروالوهموألمحنياذلمثتركةلمحهـىخمس4واالطالهىواوقوالتاشمأبضصكراا
اةعثص4اطواهرةافاأ31ىاامبعضنعلماذاكؤإ
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ضىؤصفضنموصسموفحرتجنجمعيأل
صهخاميهقرفاغوهابصارششمفيوسممم

ر1ةكىاهزاالدينتتةءثاحهوالى51هـنظو

دىلفاهـؤهاباطنههنرتعذهاأرتدءخواصيهاالط

والهاصسمعهعجهمممنالميااصمثمانغالنوق
الذأنحرغالوصوالفاللرغدعدهليطمثزكوالمحس

نخواىسويأجمألازفيأإفماكااطانجمماهلىافياطابامنذءصملهـ
وناإلأيراسمنءدظا4نلميمسواعتدهسىخانمىبمامهميمفىاالوإحةفاو

وشلى8دذ8عأبضعناازجهتذلاموققلىءمرمنهاكلخقلضهدس

إفصاإةأهإآواوذثإةإةءاوال4لهـاقةطة5راأولأمورك4عافعمضهصلمأد
محلىلمحتط6ثمئمخيهوطاياطصبافألمحالالمإإثكأمنزبمحيارمودةكأكفنئءكل

لدقاإنوكهثطنجصوالرفيمثكواةءكأاتسلشاارلاكلىبرءؤإينساسباا

موةقطحاصزيهأأبهزهبمهـادآدشمفرهآكالباحباءبهرتأأففتتنأء
أالآحماأمحدامحثتذلأكاخاالاحغظليةارواحلأجألناوةعدويخسبلفئل
لغلبمننءفؤةأضعفماجهنتمرهإكاالزصبهطالمنوم412امفلدمااللىهـ

غغإثأكهىاألمنعمحزمحثمجزألمجؤممنوالطصهةلىحقمىىممنكأقثالقوىابيايغا
بهاطنيالداقازصالذاحهوةءفحمهلهءاثفلىنراقإيلىإبألاالرملمجانراالدذض

أككععلههءالالالةعايهتاؤهـألهؤبحماأاجوصاهمأعظد5برةامافى
ثدأاتصوبمضلةه3كاأزمردطهنثرثالارزإدجاءيركتء4مماكركادلمالخى

رالمحمصليوأومعنمةئدمهاوفيلتكتااهـضحاغيرهيرىانذىىأسله
ءالكفماممادهروهمشةهـواجآلى4وغهردبهفقيراضكبالىصهكراكياوروالمس
نهضقىصدتافاسملىفعااضهول4رريضاهوودهلالمحاولطأغصبغماكلمن

نغسسهاكلىعوفترةاسوالىينمسديععئاأملألنبالسدهـالدوالرنا

لىالىجممةؤوفصااأباأظقألنه3إىعكطؤصاكارمأالاىاختياصابفتاإطأ
علمدهالذقآلذأقالداتءاؤثأنرخرؤااللرضتذاثفاداكلىلاءآهـ

ن5امهيدىإبنتالوتهرفممناللهرضىأكزشواردممندالملماماتلىإقياممقاب1اا
ادعرمقربوأومماكانهـئصرءمذاقيلىاومالفقبمقامأعضماها8االديمبيناأ

أياآفقطأسصئررثماالكديعهمءيهضآخرفةأالمعؤةاسبالثمةمأممونكله
فقاممىبخصاكعتفتقاعكلمأآتلم6نوفىتيونكنمعمىكتياالكلوفال

عوفيثمعنياطةيىخمجينواألحأللؤبداكخياطةألألمثطكانباأصفقال



مألل

امنيحمعلثلموموابخنودكرةكلألرعزألاهنثئاليسعلتتهعثاغبارفقالنماؤئحامجله

آفاقوست5لعباكللجافقالتأههأفةجاسثمدعأزآلرأثصاقدءرفأ
مصث1اامايملونهترفثرتكهءإدءوقيصهاممةرمحقالم1ثرأتعال4لمهءكلسااطها

تقاهذكنصتتهتاالىهاالدمرتثمقنالتكنألدلملىممولىلسمدقظألؤداكا
العففكاهاعاعزع4دانجىءنآرثإشافىهـنطبماؤرحألمانذوجعصمايا

لثه51ألبؤاثدوهكردالت4شءوالتهصأنةأماقفرذآس13ىلفرمنيناايرتااؤوزألئه
لئثرفربكأكلهألحىذةغ11هيباضاالرموااألأؤتإورورنئءقىممائهتتذؤ

صنصرتءفأيرأرشبمأكءعلىوفئانثم4سهينأرلمجوسأحمروبفىقامصرهأض
ألؤلماصاحمهءبغزوإقكقحمكإفىثمنرىامآؤأشقااالخبوفمامعاويةرهأطالذنعلواب

مزكأءلغا331أعاتقادجم1لططةلىءؤلىءفاصجع4ءواهطاحهأكرهاأعء
الءؤكاتاولمهارلىأهـلىاالرمتمالة

أرودرركاكللالمعالتئءبصمن

أحميلرفىاناهفداألرعقكذمأتميدكافافىاقييثطونممرفاقالواإلهلمأقةؤ
وأحديدلمتأباااثالوأيتتحإناجمألأوصهالظإتكأطيصئلى6سأواتاإل3كل
ألمااوبآلسغماافالشىهىردالىكانهـلئتهاهتتاوهـهيأةثعلاذمأوةانواأراكأل
ألىذانائصثنأأمأكهوبرإهشهـازاورنهمأدادياشسككا1

دمخيةإكدر6بابيؤأضدألأامآحنلء5
تكتألتكاندهبىاأليبوحدأبىكأاوددنصضىطه

رلصةءوااأثيوآكمرايمامدحلأماقبالبهفأقرافقةحبدأنفغرراليف
زعاةاثوقمعثانلأثحخصرأوماقرزصدقيقوأزايدمومهيهبال8فا
إخإنرفئشجثتتحابهأشفيهتبوجلوحمتواانث2وثرتراضاغصةفعمموجم
ففىديزمسافطفيألطسصااأنحرالألومحاترأاأثطعسكراكصآراخممااوهصي
رافياكااصاجافثلةلملمدتأكأألشأخابجعمهاورعإبكمالى1ىصصماباا
آلفضلةراإحااتاتلدهوغاالتافةنهيرلةلمحنجمىئاهعىءإصلهثلى2لةطئ3
قصختطيغصعجويهطهـيلىحمنعيوداءإالوألودوسكاثأ6ليالبمإفابهيةءديمآ

حاريةكلتاتكالليدأأخنقءالوفيدهءإداكبمجبمءأألممااءإبمقوفابايلىوحكي
ديرعهءإلم1بحظالصهتالضفيوذهثمثالفطثأبهاالفىإخممحصلىءضعائخفا
قاخدهاحفءأمهثناكتءحاردإهءأتجآغإصحإةأنىمس2هـإاشتها
ابراهيمالربةطألمهت9جمنينجاأوأاخامقاللىهـثراسمقرخااخكاإبئأخابا

افىثمنهامحومحأقيكتبتئناكأألبمغصالهايإلذهىءلموصلىإ
ابتهايالذهصآعدعصابركاىكغلىءجالرلةةفحضصقالتواناولئقطفيأصهانالماس
اه



فازتيلمذكم1ا5ثجأاجبيغلىءيسكافىاديةجمخواسكتطتمونلهدىمن

صابتهابالذهبءلىءوكلءإارلهآوزاكهبتإ
بأقلانءاميوناتثهمتلوماإاذقهلضطاذا

ببالمحاالىجامماآثحغةبكالمحواولى

عتدكغلىكل4دتابثثم الععروردأوةاتءكلالأفسخأةااليرفوذخمرمسخهصسمنفلنا

ءلهحماهدولةااقأتأتصال هـالوتءىاة4مااصلذمريفىفىبرليرنمافأأأوفط3الؤ
ا

االىءافةينالطرففتوكىكةباظكأخنىعفتففم
لمشإهـوكأحا9لهازأرخىتلمأةمحح3اااويةا4محاتتحىا
ئرالصهحجرحافىيةأوبفاولثماحلمتالهفاأماسزقانكثعرماإلإ

يهوهـوقنطقىءبأفيطتهاإلعكلهاصحاودإظلتبتك1جولىوان
لىآوعايادبأحؤحرهـكصتشبعكلقبمتأيهبكأةفعتوأعنىوأنمقومحطروجدث

التأكأذوامحدامدمماسعاقاهرلمعأملمجماليرتتجمحووتأوءحكل
ايهءكأهانآلءائبلىؤخلهضاالخرىلىأيديهفعنافىىصباوفيايطنمن
داالوقطلىءيسشصلافياإارمحةأماتأكلاليتل

أوذقثطمفالزبإئافاهأفىفيمحألرغ12
فثثىفئصاج3تءحمأتكاأوذتعثضعبؤصأقصاذ

رهعخيكرحقتبتألخلرحى
فيكقآقلمععاضالمثإتقءا3حيغىألىاإلدرىلمسياراجمسا

الءهاؤصيردنثيمصاارميتاذقآكألسودتفىكل
وووالىفواكاهـشثءمبموجصهأتأللمغحلىراسإك1أكتبت

ورلي2اوباضتبماكفبيرستمأثثرأقلىووأفوقاباجمطفاشتسم3افا
تثإلءتقالربيثادهدخمموأءةااتمجحكىاثزرية4زالهبت

صهبهصوكطامألثفالهعاخأكدهواؤكى4ةرعلىينأ
4قدجملءلصن1جماشح11يم

تىشةالىيىسصلساوءالسراويللىوء

عألوثصراالاتمثحأنأرالتههابديةحي

كغلىتماجقإصتالت
الوسهالروفث4اههزف3رقكثيهصىإتكااثذهعءحتىصةاقمغاا
ورأمساممرءآةوصولؤءسفثاثرإمةهؤعالزومامىثذامواخألدبنممفأ



ح

لمحدادفواألمحربابرهمماهملىابكاأدهملشيهسامىأوصحصريمأالمجودا

ندصاودقلسىوبرنالهغمابيزهالىماف9ئمو1بخكلوارردالمة
ييشقليمساالوأهوهدبالقيمدسأسأةموهايهصألمرغرهـدهـ3عادلا
أفىوعرشلمحأألمحصأثمعرأفىشسابثوآبجمعباعليدةفقالاااقلصداتطرجلا

قىاتجيصلمةثهوأجمهباذطؤةهله01بنىقلواقضلدنجاوفيالخروىةءر
لظترلىوأيئءقهميقأاأالمقأقبالشقالأينمىمابعفحلىه4صههاقفرعنداوا

رأكثووفائروأففألامحنىكانمطرقاذممىندكمءلقيلصيثفابهب
ةنفدميمأيثينمجالثثتهووصكبولةإضاقابعمقسحضقيلليلمجم01دود

ؤكالكطبصالىءدهـةأشىصمابماالؤاريامقجهىنىمننممىامأالمعهشوقالطنرجموة
ادوأالؤنسوبعىحلىزامرأءفىطإلأللمءزمراوهذاوغارافيذمنأوأحمسن

محألسقوأمصرلىثفطأتقاغخدةوارترةأهقبءقحمضاةالتهلطأعهـغةدا
لطمحهدلظالمصائبأظنضدوطاإورمواطولهـتتمفىعخمهمةلةثوخف
فطسهكإو8إوصناصألمحاريةتازحرخابجابصاالبعاادهـأوحال
إكااارإطشضاؤغطءأفىسكوقيألمجغمث

قبساعقلةنحطحوفرممأطانبمابالءدمو
ممأثكمنهكاتءأكعكعىلتليوذاؤاهـمحه7صبتئئ51
مفاشعروقااأذعنباالتقفا3سامط3كالىأئألتورقالى

اقماتمأفطقاتأهثهحممهـضوالقاصرنالزعاالتئىأف
شالقفعموباانأنضارءايخوالففىصضاااكإنتفهاق
الذن13اصعضامنزشكأأشسآوإيدويئجيادارصسلمأؤمةأهـئهفدتءقأل
كيئالمحسىنلعهأنتوقالطإمةإأخمااثأتأئألهمذائاكأايعنجاء3وربثااله

سحأههلالفقلمفآوعسعكهأواموأيمتممرعأقهلىالجمةئعتباغدقيوفلمومىأ
تقيؤلواجمنةاهامفبتينجإلءؤوذأ

نحهجمهبرىأأالىجمألثصفتهأواكىاطفأءيروحمىصطءتهلى
واطتجص4مكاايممآحئممصيدذغأأفةهـكىص4لملطأثبإححمتاكلإتغا

لهءاولاصتو

انظءئميرلىإبنناوائىاصواااجتهحصتاتنحألءإتحنظوفركانتهت
طيديىاتابئلولتتتاءأكاالهـوفئطءأواإلفرلبىقكاأيرسو

لدإءافيأالفافىاسانجمايياايشارأتنجطاتأالؤلىاتداذإلزدكقفة
لمجصاائمةفاةإرتهرطأشاللهدءكطدراالملىحمفعر3وولىهـهـ3 كهءلهمه

مؤأهمرلفقالسامافالىككلهأافءقدوكاناموحئكععاكاقىالمظئهلعة



ذيرلىظصىحملطلىإجكلسةحممهفهافاتقواينايئقاهـل1ء
ةثمخائمأعةثمهىقصؤأطقال

إحساكايعأهاوصاجمهأبرصأاضوبهحوحكحيماراذا
أنخوءؤةلم4بءمماكقلفةبىضلدهأؤةم4رإفااسضاأشمثراذكعبهة
أجمهمنجاامالةاث1اضل5دأوعلالمنونحمكدمأجممأالىء

االذاأكلررعغصءإيياصتثذبهعاه
دذاذحائهأجةطغءاأحافارعكاوألزلهضلإجمتإ

ذكلقيأشجلىاتبمو1عفضدؤفىوروها

فىيةابإلصورفءثصإايئهيابدأللاألبخطحنةقيمخاجاكلوريىفعرجاقثىم
قرمثلشإلثإممتئ1فترياعاثلةأجماأآأفئدتمةادبكأم
ئمالطثليبئثكلاق4شثحإأشاافئتنالكاءاامنصكالىإفطآؤةغءشابدوما
صألطبيمءفءرىفىأعضتجتههمةوشاؤبىهثفدإمثونمكعائكطة
تاصئئأءاذأصثةمانبجمألثرأتأختوبماللطءخألؤ

لمشامكاتالمكألمألىعهمنارخشالعكحطرتمجماطأتقاآلكاراءعمحؤعض
هحزنتغلموتعتايطتمفأالمءإهيكألمألتطيىلمةةءلن9نائتصاءا
دهقةنءلوزؤحوهارجىاغصخراعايامميؤأإتإاللزواعكؤبأاأانوءاؤأثلةصبم
لىطصوتيىاحممافنملزؤلمتيماساإقدأؤؤإفلةعهانمفالحأمممىالمتعفىضةمم

غيرهضمنزؤساملتيمانروحتصلالا3محفازاتؤ4أسالماذاكطئا2حهـةوصشهم
ماصأرمغرولىست3وء71انذنةجمهـفلىدضغاصخنممىققي9لكأهىااودأخنأوهاأ

تظ15هعااشفضافي3يهىايحرا
يمىنت21بأىحمثكال2اركطلثتاأل

موأجمثكلواذالرعفضاظموفاؤلفاعالىةادارياياةستلىافأصابهأأ
اوقأزضارفىناةثىاطورنماذإظ

إممىوعحبميتكاأكاخألثلالدثمممووكونات
الماسملىانحبةأضأ8ادلهاجسالثةالطهايممإآىأضلىئحضيائىأبلأدلفا

ااألدتألمواأخرلاإونمهأيعوانحرللؤءتىلىءوفاتاختءملعمخعير
بادجمألأعسشغولمعيثمؤجمبممىءاتطوارأباقجغغفودوانكنغبهتمترهلوممشيآدجمم

كلمحبروحهمجىالمظآإييصكمحااإيمءلىوقيرفخالدكثس7وفليلم
ن1ولفءوإعشافىإنرحبمإبتكمحبنبص1اأسقالهوخالد3طمغعمجبمر
مأسإاهغفنااوااعوينماقفئابإقيافكطبمسقلمادعجماووريلليتهةيئ
لأظالغلوبلدمطررمناآألأالونريرالمعتضأبوإلمحن1طمرظ1المحمائحمهثهب



مهـم

ذوادبمصيعهوارقخحاوسادوأقكالئزيجطوفواقكانثسفثرأدبها
يذممطوصانأأصسعر1الةعاوةااليرأفةندادجم4ااناساحوالألكثرثاظ

ءلمحالعمققالقاآلظرممعلىكىمجمىللجفعباوالمجانرئوالمحان
مدبءأالمفااباحبالمناءنااهـلمحيلىتشءدووخواذشإلتثروفآلمعباص
بهكهخامأفلاصناةألمافىبيهشامسقادلاعيادإلوالطاببئحبإطاممم
مافعلممثوتمدمامحودتراءجمدكابفيتوديتطىامامفألىلءيتئىاورممأايوألتحء
اصروفمفكاباأئمذاإصزفئمالأرؤثبةمحبمص4سأوالةمهةأحمدافا
يقاطأوللى1اظعتفعذلمنظلىقهلع

اأثأشاكاطثءهإكرمثأهفررأصاصإةكولدلىلطجىالى4فرصكتم
الماالأنضسلىابىسبأانهترهـاساعلىلهفكهمرىأءألعرإباقىثننظاسأأفلى
لىسقالأزتمنلظلضدفااللهأذنهسكاماعايالؤجصصاحهانااالىلىنو
آلفكساطتأءوطصنىاليذدصعأعلمبمنقالحربابئئتنكاةققلالمقالولىا

تءدوووالمنصملىءؤدمانهووىإوئزإةورصافوأحزلراهدفوهءصاليمكسعر
قالكحأجالنصورهمااذلهضتوءوهـالمةمأمحى9كاصقمكافتىفىأا
إلةةردهبولاطيمطة4محالعسملهفهشىطالففيصاأهمراأالعنطةده

وانفئعهيسؤئاثوأقيايصأأغمنمالكألمدأحافوإلشأأصتتهمراممآومةإأميرالوالهه
فيأةاةعلهءاداومبنصوواأفييهىدىربخهمىليلث41حيطكاألمقبهطلؤ6ذمحااء
وأعانمأفادةيارزأجاوقماالتؤكااشعموالبالتإنعمامقلىفحكهجموأااأإقيكهيد

ةممييأمنلىااحبناهل3االموتقصلاجمأصةلمحبآالإلمهـاثيزيدمالىممإخقماءا
يا11لمحواالخاءأصعدابريلطوأ6إواشأأصيصطلىآلمهسغضااليرضمنؤيلأخ
11أأللرأمااوأفءحمودمحتأأماشتررايهءقظكعاتمهاإنحاغرآجمقلفئأدجميما

صولبطكأايهمتإأؤثءأنمالخهيىثقرممقأوقيمائثطتوخلىهولالحلى
أوفملد91الديناوأظرفبادئاا4كاكالوفنظامنبتهارحمهوىحكراقالةلمحبهآلهدا

اددىالمحواآللصوىالطرطوأقالقكعللمععهألمارةبالهقمعمافيردتهأمارةأ
بدإللينأثؤمنىلىانءيهعبهبأىدالذئلرالمجرأآللمهـصهفصحرابايذنطاخاما
منقيليعلىلىيرظضفيهنفقسلىجوهرهقكوجؤسهوثلءتقحنرشء
نهالقهرفبىاطأبئلىءعنعنهاالتهوضىئثهـهأطيصثاصالمطرهـفردظر9ا

لطغيرلثغشهمنتبيهصكلثلثكلىالبراذاصاممأنتدت
ثفىاشأألدءنىاهبوالذيثالشاوو

لمحؤعامادةةصاقهافكنرلتأكفابميتضاقباموااحهرفيهنلغابفرراإقال
أقاللمحشعوفهرتهممافانوتباايمخهجعواهماطسفاقلعقاطامقفىمأممرديالواك



ءممماوالمحقيان11لوةاتثواااإلقدامعاصإدألمةواءبقااأرادمنبمضب
لةالتهربههقملنأو8يرخثمحياللةفىأهاضهربدلملؤأخعذمىأاأالأوإقمال
علىضهءفغالسعراايلثءيضتسبالغألمحربئمورأل8زفافرهوترب11

تهاحسدوفعاؤواالىآخرأإلشكرشاالؤطثتءوأناكأءهرنالمحيبطأوأنا
كدقإةثشوكرقيلىإألأخهمولجغداوةالوقعتأينننىحمرتونهاححاهفماءأما
يفوفقحيروحعالاممنإلعطفىعالمحابمقلظينركأرمىأممالف
ءيممااهلأوقيتعالاوقلةأيالافوةدالبالججمأقدفىاللمهـعفلناسالىءمحنوجبر
ممقهلمحطصانماذاصصاوضالولديمحإإتاؤواندءأمءآاامهنينيوفامإيمالقءا

صثؤالىبموتدبيرالمنوةأثةومنياصهسراةصاهة1ااومييرث5لمنمخترغواكاكس5محاكتغبريم
فىلد1الحمقدقألىالسئهءواحيا4ياةاأسآلىهـآبنفخهـألمحماشثرأحمشيرةا
خوت3لمألعؤالىلىؤثلىءفأوءبهدشرئاطمدفئسرمأئلطمىوظءيطكاةر

طذالعوبهأفىهناقإعغباكىصبتذآنؤحتمإتباكلطوولد2ألبابرؤقاالالأادجروأ
ابهمحيهإناسأألءجدضاثطأقذاممعمنلرتأهـفظثرطأياقه8أأثرحماضنأأفغأ
أتبلكهـ3لمقدلىساأواألمأرقدلى5تىأفى3فلمحنمةومص4وخحى

ربهفوإلئقرفيلىماالششإبامنتبهيوراأأوقيلإفبماةاازىفيرت3حءأإغاهـى11
أصجمهفمالءءآبهتاحمهايهءدخلى4ارباللىيةميدكتيزالفتايلمأولىأنيىأىألو
مكلىدواالمهأدسبكصافهالضتمحلوكهةةتتوزقربيئنؤوأ1
جمإيأثاصكءخلىطتتراأهفءقلىؤلمثظقيهاأكفإحمونكصأفىءإالؤغ

فىثواسأموالمؤءأللموقاببىفاهـكااظأهقشيلىبئطرحاخمه
فنمهأمواتهفاذحماءالدلمادوءولدفيئىلىتيسبةلديةفيلدولةهذكل
بنحمتببرياءوجزأهـالوأالعبههفيهـوحكلفسماسرههءاوأل5سا
والصثشساأدتهأدبهثىتااسهرفانبولدأمايإمزيدالرينعرالىلماظا11
افينثؤأحصمنكضمهفاذصحيثكضاثمضيإلهلهكمثحقب

اسشنجإةأدااتار04ؤإلىءتةهتزأالهذطىءألفربممحبارأثنةمقأثصل
غحمىبمشإو2لسيزمواضبألىظضعاقاخطأةمحإإممدرالقءطاؤقأمابنلث
عويوءأإااالميمجأيرورقالوهىصاكمبعالصوءفىاةمهدكلانإلةالوصافىى
حمركلطكرمحهإنبوأدثائحايثنهمالتكلطرةأبمالأيلىءومحزحىاأؤوأيهأرج
اءبألددمىثورسأزنتروأإقياصليكجركلطتووانطمأجدراانرالةلمثإهـء

ابخلثنرتهألضرالبوايئخوبالةولفىابوهـحؤكواةفش
يفأءمنزفابهرةاالألثمةإةومخطائماافاإلالدائملىالم4ثحاالتإلكوإلقه4اؤ

رناناألارءلمفهصااهرابوأبثهاكرزبمشلىالثوابقصلالماآدكالةاحا



بهبويؤسالدعثىتهولوباصبمآاظتبطلاشةدأظجإدبةءاناالدياثاش
مايءهألمهولتهاصفواتاىصكزلمؤكطيبهـجمهوهررونههاممرهيمس روتجمامصاألبهح101
أؤيملررالقاعمالدئياقهاالييشيأ3ارلعكأكىآقاتدهءصأأسهفيأدأإلىزكافهها
ايدفبإ3الصاوريافدئهايهوتلقاسعمم3نهطأشاءالحيئؤشغةلىظياليميماإوارياقه2

لمم3حكطآءنكصآلموسهءءألتهفاهمحءسلمثيرنصاتفى4يمار6رءأواثماتل
لمحاطائمبآأظبهالقشعفمحههـظممنرمهفءضفوخوفيقءالمحاال
لبهـلمشاسهياتجفلممةإشاكضخيألصائحثاكأرةئلىبمأبألأعاتءضجمانلأود2إاة
أمغوتأبتصهـيثءبالميخيك13

لمرولحدحيواا
إتةظيهبمتأطلمثآلم113لمثأؤدتأةخض9داصءأاأ150 منرفثمروسءثاوهوهعق

لىهـصاأأو3لطءإلو1خرةالشاالموانياباممالدةالمتىخصآل6ئىألهثاحمواذممىءدا
اأاإااقزأنلالاتهونلمضاهنكألمصالمىايتأتصماءااءأإرعثصأؤإلإ

لىفيبزةلمحنسفطالمثمماررمنامواضحعاقلأشدمماتكاونالموتأالمالوا
برثأهااخيرموخممكلىبفهـصفطعليلمءنمثذذمشألثتمغتطهـلمه

ءسعاثنلأصلءانغضصانةإلمؤمشلنثصويرااغاستعاكحائحوشص
لؤاب1األمجعذاالعحأأضثياأبهصصأوجدإلطويكأثيءأإرونجلأهلذتيخا
اصثتغنىمناكجمأليمتءأنداكأجمرمنكفكهمحهايمعزقارسرمفباس3مر
أعاانحافلرمأثسماأوراصالامزيالماخماؤظ3أث31أاوحاأقثادهآلبا
لىاليماكبطيهراءأطأماضاحشأصسدقسالنىثوطىإاأمئلةن3أيذوتأنلاكذا

أبألءكىانص3ألشالدءنأطااءعاصءصاعوإ6أكاؤأبيمأع4كبهزأحشاموااإلهخإ
اثاحمحانعصيرهخصةصمألا42فهعفص16فاسأصاهـااقجهـؤةاخأثا
لىءدلمفنيرخىوتحاأمالثىهـمإشتضبرخإإمحالوءغمغبجماءثإا
غيحمكياؤممأوىلباانءكءىنجيرصجالمزأالىبغإمحوذبسمذرفإماصيا
أعشمغفائدةكدقولةبدشءناعاصشهأأااةؤطمتسىثرلىحبمزطاخيراألمورمماسوحماإ

هقانيدحطإقفحخءإسربقىايخؤغتىحمالةإهثهبعشرةخغااث
خعصومهخكىثرغإعجمااابطاعىتحالثاختفيحمرزهياحغقعهاامةهـ3إاوالهـا
لميصغلغاقطانتنرصافاخفالكأنجألكطأأنؤعاءذحرتهأجماغسكرلتنيىممإدنس11

خبمماانقبلىايالصواصاسكغروجلىاتهممميثءإكاؤسسواإلوسعءإناساوللىاإلمحسا
شالفيمءاضاادداامىمعهأليفحءةبنهىحلىإو1مويئهمافرقاوانلىثفيبم
اوالرثائبارالسنكدلاحالضيفلميواوفىإحلىأصماداليدخلءاياوتيلىدإي
قاتلئلطهاحداليسموعصحئموالهنىبمصمتوءددالثتالةاالفيإوقيداكأ



ؤةفماتثدلمأب8بئبرفىرقلتواقتايغايمهصازحدووصهأةنلما
ااصؤذتثثىأحداكمهءأبهـحاوالألثزأكنومغوبر9اثنانوالتا

ءبيمنتىهرنمةإدتظحأيأإرأتأحدالراتأتقولأتص 01ءص05صما

ءنريلىرصهزتياتفروطلسمحاولديألبيفهـةالكتىقيالملهـىء
أدسيمنىءفيتحاظالممعاقاوناضلمتصعارجمعلمئهاؤيأئيمسمحشإملضا
أتإقياحمفءمومةاءنهكالفلوقيتااللدكصدلدملبوألوكهإ اعواظيرصلى9سىسط

امئململى11احألحريمأعلصمجحىمحىآررميهفجمألولتضاالذىأألغطوة
غلم3اؤصيمأوإكليوتؤكدرصيمغلضأفيممرتيقات9تداالهـأكىثرءصم91ء

ألذفىؤهـتءإدإمييرصشىفىفجداوكااىالمالسعليهأمجىالىثهأئا
أنأريددأأ9اكاأأاثىمحرتئثىلمؤكربليثهالهأسامهمحاأتمحثهءقي
ءاسىتتؤضعئهأثقلمء1صلهة3ياأيدأأرشالهلشيوآلمحفايدالكا

صسدفاعزأعفافف13ئال2وانكركرسدوحادوسىثررطىلهقئتطدثهـث

لىلمحزآذولمبعماسعركةانذىإلطبسسفىءةنفسالصهناليماو4عإإلتهلىدحصمحهـ
تكليهأمتلىالثنأكرقنمالىلىدءاممغؤشصكرفإإمنرواتيوأمامجيبيدوقأأ
امذىمرالدنححأئمامفأتكلىولحقرأوفرأعنىوأزمائىولديداناصسدص

بألالتهأيتلىلمةئتعالىنتهاحيمهضاتحألتتهوءواأطاولشأللهعاظمعو
ءايااكايفيصهدصئإهـهـهـصداالنهلد441عاإطوالمأايهء
ظهرحتىسته80ست3تة2غاصخالجممحاكأفجمةكآلمحوللنظتمىتةفيانىمحو
صمهاوناىءتاومهغيزث3نؤإورءفغكىاإأئكيىالتلمءفيولئءحىألبلم

منتهلارجأتاكمهكىأصمحالذكلطإلكالالوبئأ3كأكلسسمحشصيكعالطابرةيسضثئسج
رومإهءأسثؤدرأعنىءإصادةفاكأتمابىءدتهاللمحريربيرغوعبرثهاامابه

سأولأنءاا1ؤتحش11مارإنحشانثفأ5معنأفس4افطور
2جمألكأصأأرأقوعهوأ4تهـتمي9رمجأعهالرلاؤلاثحابوقإده3فىش
أصهده3صدراللودوقيينفراشحمألتونرحمنىانحفيرائهألثهثبئجغتحغف
لىصغينكأاوصنحفكساساألكىهـدأذعأدنئثرغاأسوتءاةزشهـهـىالش
اقهوقلفوىلهثررثكاألسووكفيفلىؤفيثتءإحمإةظأمحهألز
منلىالثثئنهيرإعسأقتفعؤصطءتكولمانهفووتوقيىبراأأداياذ

فئسآإا4اثءولمالئتلمحهتألكأكاويمتاجممتعدتيإوعىغثلقوتإث
إلتنرفييهأةءالتصصألفىتحبمآمخجمبملتاهـمحنهطنأوكالقانجيماخماصلىلىوظ
كاتهألقوتيحمقويىلحتصا01ذءتأثعالتهاايرآهطاكاابلذكىأل
أإغقعغأاكأبرثعاحمغظتسحوئةكماكىآثهوخألبنعءحابألمالى

ضحسكتىش



لىتعاقالجهزكأأءدضغا41صمهنتلموسعليهمحدالتهيةيواالمحترلمحم
ووعدناشيحهرينثومصوماأرةفيفىاتلتههواأالمةأفازجكااركأمرضاء

ثرأع4فيفاآلمارثةمظوماهانلمطافهلعاماهىونةالؤادمالهمماؤحثصنة
صومعنزباكثلىألحلنأففىجماطايضطألهئطاففاأضايتىاصنةلىانطنجئال

نبيهلي41القهإقالأرةفااهأفةااءضهأوخقيعألءالثشءدااالىبرتسوينلثمه
ئيلوةلىهاتمواوبالتهاألفىناهجقيلىوتاصاخبحأصبويألرمإيهءقهمح
اللهابذءقاالهنفىوقعلقومكلىءأكزااأإاسشبمفطلوءعثالخطماليه

ملهاكأميؤسمنةةةييممعصيةفىيياثدلؤالاالص15هأنظوفيهأظهاالمء3واء
آلعنآقحهاالاياحمحذكلطءواءموقمعصسايماواإلةهاامخنيهءأإلنليان
4اؤلواللىحطاقوزكألؤتقينهـالماوفاتإدالمازصسناتماينءلىثرالطص
صاهءاناهأهءنعمهالهآفاكانلمطقيلثرفىيباذلوم4طثءالمسجمقكا

تعالىلتهأخحهلمإنعيةاالفىميالناكاندصادةئثاقتتعالىاهآلنهعألته
طدفرءطايالكرشدةارفلطيعءالرضاأيتهافتثبىاصرشهفهفىلمفالئحاط

وقدنيااالىثلمجلىلعثاثالثلهتءاالذكالاالهإلأتهت6ءإحرقىا4جمالحىط

ولؤبواقوةإابهأكغاصنهاتائءدمحاعلطاذفءاووجاالاللحى1ولىقهعصالت
همحامناىالظآلماللطنءتكنافالماحراعالؤسقولوفمعيصوتهذةأبألةيمأ

لةحبأالمنءسادكآلهءدلماابدسفلىأولاىإشبناهلىوقهفؤغربيؤيهمنغسهلى
نجثمحإئالمعاهىا9لمةبرثانضألفاضغرلىأألخفرتسهمأنةعلىاؤكياشاكلىددءثا
وقل7همساودضممردديئلةلىهصيئلشهاطداإلفسانامنؤإنكيفرجمض
4عالداوتمىقأينمنرةزفاوءألهباأماوخسإنةواالسأبقةدسههصاو51ظءن

لىط3اللهلمحرمحيمكلاليحنهالتئهإلىة5ااةهثانةءا2ألنهلهاورايماعأ
اقالداصذجمنلبمااوصماأجماحمعبمكاأعحمتلتهاعماأتفكىلهاشأخاةللوؤتكفهـأفىإ

صكققاليالهلىبالىفااللىتالايملألكأهفانحوارىؤبمتااةتمامأأعطبوبأل
لففطوأغلىودؤأرغكنءنهااتافيااافيؤحكالإفىكاخيندآمحأمساحمآليمالىأليآلملم
المإاااودعاييةبنايمأنلىنءإلميأطنزعفيةصرثأذأفىءلألفاثألىءتسةأخا
وقيةبعحالمرفسابذلىلىءأطلاحثىيويهأووجمبرنجواكاشجمىهىهيهطأو

اؤ5ررااانأراهوأيضالثعيطانتصلحلةدويابدفيجطلهأمالىوأنهحلى2اإ
لئهالتألهفاعلمهأشاياعالىأودعهالىالمحالمعليهلمبهأنؤفظعمفعو89شاوإذاأطاث
الهبفبمانهالىثصطادثفالمحنالهمابوخاثصالىبئصفةيافابذآل4ماحواثدلىإةا

كأيأأجمقالحتى4لدطمىاقهمثىعمأئأميهالهءلسالكألنيدعلملمدابفلةأ
حثىءالسااافىهعاأرأأيضيفكصلىلهإممىوانصألمجمزاالقأهأيلثاثرث



ء

ألاإىوأعدظاألىكلاالبميطىاكهوأرأهعإدات84اأدءدباتعانأ
أيماهـءنركألىرراءدمهلأفابدةكهلءاوإشءاواحدشاؤنوأصد
ازلىطصةتهشاقوتأكأإمارؤاأنوذلكةارودالى3ؤيهوألىآأةالصر9لىوأأمرف

ئريهاهـؤأرقرأيهماملأولىثشلمهلىاناءأكثتاقونثااصلولطوالارطأ
فآللمعاناقداءأوقالئسائفزةثاوأويثافىرفةلمواجدانورال

ةلمالمهفىاإدألىءكرقألىم8أواوكساإخءولدؤوالرءإظثىاأتاينثىلدمها
بالمحاإثأثإدألمحئزأوألذةوثؤواواثهـقشثالمهأشرفيةذزياامافأ
ابةلعهآال2أإةأفاخوأنىالممعكلهاومارمحيهاعاءاسصوركلقاأاكاعبالمأ

محىرءلتوأءاجستزممقيلفادبةاألمعاأديثمهلوىوالرالإقيوؤواأةاكط
قصعافائدةإيإللصادثىاعلمأقيوبااغلتوؤهربإكااهلطاردابتع

ألثكأجئىحال11ةأجئستصاذجةالئهزالةيلىوباعوثكلكأؤبخالصلألةدفكطجمهـ
قأتفاقثفرداستغليجتلفقةمواإأتتهاافىبهاكأظيراثةأجغذمحىباعر
لميطجبلاصصةلىضبناعاالقيلصلواتخمتافىءنامة2امما
ارعنالملىقيافانصمتواتسوضعهاحغثفاذقاسهلرأرصاثصدىزيمادااوطورص

لهوآلددتهوأكحاتاحاقصسنءيآأسداعكعووؤالرخمواآإقياانأبهأربعةعلى
ئءنهماوانليعفئاتلظاتتهرالمخحىتءالئقأفي5صلأكبرمىواللهالتهاال
فدأقااالرتأالص5ألعلىةهشرءااقاإةأئعالىانهسبالقهخثبكمدهنهبعاال
كضرلؤنسإنجماوخضكئوحمامثووعوخهوثمحضوروءأضيامهأرلألهاا
خمماثيسمرهوؤقالؤحعكافحكلهـومئهثررفهبىإةالدشىأومنساهفهوساةاال
هـيرواعمأأألققلىنعمإروبانحرجحبيرءابافىأألىلدلمأفائدة5مفاثكىؤامهبا

فكؤينمامتإةثفتإدصتلتفىلانراوحالنلطاثاهثكاشماناةيموانتى
وهـدر5فيعهـأبهئاقالىمزتزودإسبوارةلركوعرةفائقةمذلةالىييواا
انةوسبمإيهتهااتىنلمحبوننظاالىفأمايربيهءالتهلىآانىاملييمبركاا

ف30افيإكائتفكيرقأةاسأالىكلعابعدهوخمجبلولمهإولفرخهرأقدرخ
مأيهأف4إثءمألىأوؤثانرقرااأممياولرزقدةؤماقألصشةدىروآليلاكالىبهاا

اوممانأوقيدلىطشكرأقةنحةالمؤجمدجملىاامسه2روخعايهتةادتألسب
فرونولىالىءلةولماثؤمنوجملىفيساقفطكنييهتامةهـةاآمودهاافئت

ةأألثيأوقيكأحائعلتهاثدومبمثثذالمؤشونفازارأىوربأاكلىفىالمثآؤثو
الىدوأوسإثمبءقةالىاسنىلىءلمدوساصيلاتروسبهورؤيإتالمعرأج

تعالىالثهأفىعكايىءاأحبضحصدااللىاأوتجليإمجودخنصاراندذهمبلى
8أ1ولأور4ادهـالألءاإأهءاأألثهئتكيايادةفاأعلمواقهعمرألنمال

ث

جما



ه

وعالرعالميمنعلىنصألةائضعثلملمدبمفاهاعاأةاالخواشالومحبفىبا
شهبمههيحوبروافلوأعرداكوعتعألىفهان4ولمعلىالحنعقعزيتأانسيودقملوا

ايهبرقيلباوابرهرالحسالةىلداالرفغفيلمحكمةاماةأفائأنةالمجمتءااالعد
صطفرةاإلنلوقيىإصالةاال1ةنضالىءيدشابرفرواألصالقطاالمىررلتات

كاكتهماوامفعاهـنتبرأأيدفيارحسعفثاءاآباكأتاضنامهاحماتامتذااكانت
ألقيدةفاثرأنعههنيأوىبئالهاممعثافيقغرفطامعناهلوقيونهطبيؤاتعال
نواولمامه41محايودأظهـلىداصآمنوأوألماللمى41اهءهرآداصسقاود

وأولحصاعاليهوديعةصبالمسلىمنضأولطمأساهكان3اععااصلي
اليانهخهسبعةلمئناوويمماالظفاؤروإلملمماليشلمحثمائؤشالىمق
لوأوةوإنصلوإتخلفتصلىلتىاوهـيئاةسواشعريصةاتبيادبهموهى

عىىلرأحاافيخمعلىءفىتاتويسمممو3وااجوعثسحنيلوثىسينانت
وسضهاليلآقيالفانقوعنهيىوكسنةإلثةةاكلمثلإديإ41وصددتاا

ثاذاناقيلعةآلمافىصثمة4اهاةفأهدبمابزاثاانآمئلثاااناوترعثافعاليا
ءفعأبالثهيأئالمحاجةالثريايفعاطيعتذشعفعاعرنصلىلهمحغهجلىاصقذرلىأذا

ادبشماليضلصريموااتومادصافةائصألهالناآخهطلتقضى
وحيإتالون4وفليصمامثابللهالىأقىظآهرةةيادأحاودةلتعظوأتاعهيهثيرالا

لمونرأوهمجائؤآذالعمقآبعضاصاليناةالشهونيمأطوأفالهرةخالفهفىءالله
لىربرالالثرفيمااللرولطأوامحهبمينامنجكثاماوساعايهالتهصلىقوصاوأش

فىاراةهـطربابرهفأامهسموأينالمحطعجغداءإدإلئهبأوأيضالهخمعور
امامصملأتالمالفكهأتضاوأءهـشلوممافوائثسؤفييئءلهمعقوا2واسالى
ءممةاآلاترىالةا1ةوراظاكقاساأبوابباخؤماديأسنهلسصبادىفافيادف

صلألةسلمو4عإالئهصلىقوهادافواانهضداأفماوأذخعالفمحلىسها
أافيأوءوعمئوعقبكممرشادةورصةينوعثوحالغذصألةؤلدعدإعةالمج
ةأصاواظاصاومئفييلىئرحارشهظ1اومغالةأركالقمقبومحنلافأمفة
نأكوءأسهااالمكهأضوءرةأفوركأةفهولىىؤيقبم4نغحمئصاالت

ابئماسألإافثااأومنهاأظلدضمأصواتدأتأورونالمسيؤعةبهجظعا
مهالخهبمتشبمهومنهاإتهدمهائمأرةوشساعاانثااعألمتاردئقاالم
لىسهصافءدفوسأاوقزافانأولفىادواحومنهاإصلوأتالىأبمهىاشمهبا

المتشيمإغوملنمبأسدلمينالممهتهساماواهدثأرأذالدكفااعيظإشمغتهالوةصفرب
مفهحةتشبيهونهاالمحسوننناثواولط5اياحنوأناووناا45أالكلألبا

لهساصلقلموناةتالذكقمطبأندهانمالطدثهأفال3يخاايتينلمكلتابروفىفبص



حوورلقنحعصعىار8أفىءةالمهان31ءووصبرىألتنءافامي
اةاغاةالوجهإئويهونجدصناألكثلىونمءلمزإلةالهنألسالغومءلوأذاد
ثدعثىاأمئراقإغوءلمةلضاأكدكافيداأللءةامباألءالىقضاانناابرأوصالماءآ
نظوالىخمىمكصالاايفهائىاكأأرء4دشعالىجمىاومأاهنبولوموألةإ
هالةكلصةنرةءأيرطن1خهاوكلءثوامعاةأثسبخامعاةجونملمحعهارمثببهطإإا

11وقعلوثالبهسلىذلمحاثتمكلطعاذأليغألفوةأحةلالىإلدلءاء
ألنهـمماول81ألأرمهبمج4حرسدصعكوهصصءحاأصز4ءابرأانامم
اد8االلقيانبافياسالمةفىءأفابه4إالتثاقهايربجئمقأجماائر4ثحوو
مرطيبىوودا

أخاممصاتتكأوءإتوحباإغأاعلىحفوومحبادةمحلىفءحوالنةربدككأ
روىاوعدافىعاكرأسلىوءءبىإمماكااجمبالهوءضثالمومامعهافرصسكلىادتانأثإ
ياثييصهةةإطاكهأوءاغنقأذافأكاروالمحبمةإظاآلطلىوءاوإثاق

مفم1ءأءآممسأأالنؤيلإئرأبءبالمااهرل1يلةفائلىوآلختافالىعلى
لم9بهمايرلهـتباالركوجوبرافااإلرفشأشئىأوصهماوءالمطدتءثأحمىأمؤابا

أفولىاهويرؤصءفيثإاأصهـموأقالرعتاالايسناافاالاغدافغلىذتعق
بعيصتءالهاسعغىياسةإالققيحمةكتانانءط3ءبرةفالغومريخدةءفى
هـآلماكهينت5اجممعهضاوأآابمأألذىبتمانءفمااللهازرالىادها
لءكا3الدالخطةاوقلإنكصلىاةو

ي3ةءحماضلرقعلىقحمويئآلىعلىلوشنجطيهمأاتونزفآرحبا
طءعاتشائذىانميمصراصاسلىءانلقاهاأولذىلطغبسفيونتولوف

يبماقاىميابميماماىأرمقياوقيلاةسهوءثطءدانهامألىلرادكاإةاا
طاهـ

ءلللهرحمهلديرفيالعزفىادعهحممميدأمنفرجةأللىزكاالهـموقفىءالىوعيفى
ينتهآءيراءصركاصؤ
أودرءقفماكلفىصلىءأدالمكأاوفنعرتفلرفالتوفيهحرمحعالته

ةعءممكلويهفلمجة2ءافيؤارضثنناةىونحوموناثهافهعالى
أررإفصاءابةكلءآىتهافيمنوأشلمححعادتهأحأوأنالتهاصفلقثإرأفىأمضى

لمحهلمليكضمقأقىفومادرحىفوضهرلىأرلهعيرىطحيسكلوالىجرىشاهملهحما
هصيتأحفؤضنويعيلىبرضاءكىودحيمويرؤناعالءهقلوؤقفاثرالفهءقء

يرضراكدمتمهاينيعهينسأمحيبدثامنفىضالمحششومدواذا4ثاةمالدت
ثكاننثرمغشقرىلتطشطاةلىء

كىكرإهىخجمشاالحصات4ءافيءمننيمات
ذدالمزلهاغواقبلفايركولقيذأ4فزقيكؤثئورقيةرضك4كأط

لمحأتمميرياليذاكشعداأجهالمحفئءىوممهاحريداكلامغإلمنمترومسءإا11



ارعرضعاتءلزولنا5دةكةءوبطفهفهوائاليخبررامحياكأشالتنة
باجمكلىضالدتوزةأدبإالمممااعا
معتذرتاءوبعلمانقاصامنفأنعوط

صاصاياجابرقابهصر9سثالىماثلتبانكاياهـما4هممادتذالىت
يراجمألسألىفاواهفىمبصفامحميثإهزاخراهعنكسبمف5دنمثهـاءعقممن

رغأدؤتاطبانرءاثرماثاأجتهاعبهصسالاوإتفمألضفمااواعماأهة
دراقفاءقماإدنثهحإصأللتهفةؤحايكاكيرالطؤأأفرجاخاأصبرفيا

شراالىبمسباممتأئدهءكافلثهمكارههـاتءثاتاومرهءمماجمألابااىك
سرةرأفاليرأكتزإقسالشى4نىماقرأمفىإكتباهدةمحتتماحيدنرايسلأ

خراصلى3هـعطورمهءنهباوازلللعبدمكمامقهوجقهخألةدبرفيامن
سبأدفدوطلالوفىهتدؤاالظوأروآوتنءاالثأثالوءخءسغيراادسكوك

سوءإامقلىماالزلنؤالىسءسفءأنأوطصائراكلثودانإاىسلم4اهـ

أذىؤدبرالبئفسالمودأحدايكىالترج
رهاىلىصاالاللتهاذالههـالجميمكءقيءو

اؤصءفياآلفالفوكذااهـحهشىلمهإدوألط
ررأيماتطصلىويزكالهشيرةبإوبوكأ

متمرسالوأدآعاخافاثولسزجااثرفسيمااإلفيكعنابهانجوروإرب
كل4ءنطهلعللمديرهاممىوأتترتدبرهاأنءآضبرحهـاجمزتظخلهضى

لفاللهبلطسبالدففهبثااوحمدذامق
ضولرصزباؤةفروئلىبئهتكما

نحعطرالظنننااقىبرظألشماصهوقماتناطوولسبتناعناكوآءفثوإهعؤكاث
ياافىلطلىغىالطثولثعاكصحأطبا

آمووكروقطحاياومومحدىانء9دالوء

فمألمحامماميرامحعناوافالتهجعنامايلىشبرءالنرءأوفاالادثا كأمهحاانلىالجمهعذفىانلىاآلعبال
اللرةاىاوهأرناحءاوفيانطاؤصهال

الهاءإأالخالواص4الىءاللهلىاتصىو

راسماههعكلوأوالهاأباثكذا
ثاخكماعةرلإفاعالعآلالرسيابى
المحتقركالدإفاجبةهوءانداعيهتاهن

الىيهمةبرعوأفىالذينالساطينامنموكيرايونانكاحالمحءءاصطفائدةأ
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أتمهيىىامايسردأممىعأطدوقالماطؤكاالأممةتا4وسممىرءبصورألةيمبماشملقءيمىداآوأ
آعماهـجمشواويقصلونىإمقاوقرلزيولطورفلوطهتهاكسفوفا
رأطاطاليدموأرظاالخرمرشرأسمىصدورءوسووبطسوأوقاللى

صوسوفياحويوموفمسطيويروتاوتاورصطيساندسله3وماخسهت1
نوحيصهاالعيدمىوأىىةصلىوشنائريدشاالواإلعندهـأؤسكردقذ
حماراثافالةداقالإوسألوأرصهوبروسوبليناسأيونانىاافياوكالالى

أآأبعضخاخصحأوسبحأقؤلبارذيخءأدورذيعرظامز
بافالسلىتىويهبريشالوء4وايمثجردقحالىال
سةأنلوالعمرثراشعنءالوخطيدارعقممةإةوال

عكاسأقاسأ4فطأ4محاهـرأءأليمربانأءبافمألآزللللأسعاكىأنروىةفابر
قلىلكأاللهرضرأزأفيآعنوانهافىكاؤناقيلاالدذمنيه5قىذالكاكل
قالأىثمقكالمحرأمإلممحدأوالقالعوضاالومقوجهثمهمبالأفالتهسولالش

فصلثةألصنكتعرحهثثمنهونأفيثهماقالأفىءكقلىثهاالقلمسحلىا
عؤديبيةأرهصءاربحوسمعليهصدالتهالتهمحتهررصولاائدةألىسءفهـو

صلثيقالاحأالودعةوهـىحتهإكأخ41إوالىاأنهابرهنةوءقابلعنءقفاأ
أإطامهوثرطةصيزاخيرالمؤأإوغالماقاهومالىاؤلىاعدولكوأظداوك
قألهءفاءإفامابذاإهتهـالوجااند03وثامئصاملرأوأإلماوةقالو

تاريغئالالماصةنزإحبأقمتالكتكايرمثابألئأهـحرايدامحدبهتاممآهيم
5اؤاثاعهاإحزيركأشصداالديئعزقضأةاظثكتبمورمةعلىتوتةألما

لئهاهلىتعةجمسبناالدينبهرمحاناةإةأفىظأخيهبناال4برحمضالئهثعمدهكطفيأإ
الاووزضرببنورزنبفيلدالمطىحباأطدفحهماوكرلذ4كرا
ا

انمالمثأبنصعالصاغالماأصلمجيوكشناظرأوتىناظرالخؤصوقدكانقوم
الىلظالةتتهسانيهاةصو4اومحبعهوخمناينإةاكلنةشئاو3ؤبلبنمومحيدافا11

حرءقضآآلفخةنياتتثينبوحهـقااإفانآوأقزهـءمنهاعلعهحبئوسعقالفط
ت1تبألصشرصاصالسثوألطاواصؤوهـقاطاراصونةةوففهـب5ذارافى

آلمإفهككمفادبقن3ةمءوارطدتإفأةءهاسؤثميذهـسكطءبا
انالؤ1وضوصوحودهاذضافىايئحاألفةصكاوتهسفزيهمثلىكلؤناتحياصه

مندفبهـءجصكثإطبمهثإمماففباوفالبالشايثثئرنؤنصةزنءصروو

ىودشأأثنطأياؤلرصألإعصباووصغانهامهتطافألؤاخاوكالةلؤاعألا
وضصوأكطةىسبقرقديناراأسبعمابآللىيمدوووأصىفارونع

كيغ

إ

أل
الا

تى

ث



أربعونحعصسهـدماثةوسحبولشعبيلىقيهااهدمملىممفخمممموقرومكقيدثلهطء
أدوععاصرصدف041كاالهمتنفهاضهغارهرضياعوءثألأعةقإفأ

فطاعاسبعمازهحاةقطآعاثاشزنهسنحهتماودجاصتهامنىةكءمميوثءمما
هـقياهـرإياتؤتاثعوبلىزنترهمدا3ؤصاإغقومعفصددنأحوعلىتولدمرو
أفوأليب2وقىوىانماصلوغيطانكثافحركبئهيسمكصأرومردصدط
يرهومحؤث4ألتابهمكااأدرءحطماتنإرإقيكهـءيخألؤطنهنمآوزتيهـأخممسقيةوأر
نميررصينهطدىالبيشوزالاثاثضاءدوجصصضاازبزةهـعكعثمابو

دءفابنإحا4يشةطاالئاثاعحيناأصاسأاءودطءيرماوصووءيثىجيم
خالفةترواخهماامحمورنودفاكءثدالىلفياادضاضدكللملمجماالمعناكءألما

وافوحدندلالدبنئالطوالثثممازبنإووألوىانجأفى1داابهنابخربؤبكصرةءمدرس
افهأفهاصرواحثمزقثرةاؤضةممأالمجهءباهار3مازياةصخمممةرحصزيرين

ارثالف41شبذاةثء9قيذهبواألخريحهاهماؤكفايخاوأصو6
اكاشقتلىءؤرلوابالىىوسءصؤجثثنةسمعاوجىمفىفاثرأءإعةأكأكأواإ

إوكيئؤلمألروصأأفاديئأءئنألغمرأععناسفيحصرصاؤكىفوويةميى9األسهل
5نرجسدكراشهىاوفىشقبيتفروعممشدإفلؤبئحةيرسمأل4بإلخافىعتشوو

نحاسوحرةنخعاسابكلدفىلمرفبمابلخعكندالقيوصفىضادأأءوويراؤيه
ينخمههدربءطحادسنمارووأطادأوستينآلبنكؤبهـالىء1يؤفمرزلؤا

وادسارووتدماأينأوبوراثراكن5شاعفدجدواورؤلىدخسعةارضتأفأ
بنابيتعندقديمبيتإفتديخارووجدوافىأينكأساخللىابنالدفيوقلخآسضدلأ

15سوداودتهـعفمهـجألوأادشاوفأينشثيبعهوسدىالزهوماااملىاضالالثيرا
سصاسصافئالث5وايناوووءثإفاماةوافيهرؤصمخةلعثعد4ابوقبامؤبابهـبالا

فىكعثفسهفيداءدواإووووكهأوإخرىاوصاالتاطءطنىفيثةأاهنوا
تخممةرةحامهناصرممنئاشحفروأنحدالرؤوءوطازأتلمثىهـيهناابإإمنيراك
اسضدأآتفىندتئاردىثف411صآماممدهبافهلذءترجغفوجدواؤتىسو
القألتططؤصبماساصآجتنتءهـاخوداعنتأتضاروقملدءاؤوبع
ايههتفؤطأغلولدرتثضىاقااازولدؤفىاودالاابومحاكمقيك

وبرألهطأوتاذاغصىشفعاوأرضتهدؤحا4صوأصحالعهـإئاءصاةاةا

أرلؤاةودافىاجماالسالفهاولعدهثريهىثضألبهرهاأرادادتأافىف
وثوكأضعتهلثة4افموفاءحاتطثثقةتضيهدألىتوضخهايهتحهـ

افقطحئاهلىورءقاويدلىءقالوثلءحؤصةبطنىانهاعولووص
رفافهـالاالوايداخاهـلمألاامهاأحبومالطدتهامهراءأكاعافثهإةاأيها



يمثصءإاكهمنمكايرصيماوءثاعباثابئحمإيهأءىاةاةالهازققىامحلالتماراث
فوبآلنزايالىءأتكااصهالصربالأبمقلأظلوناا2االونتدالمم3اذا
ودالزضومفمنعكااؤلميققئفرخلتومقانمهأهئعرأتااالحتمحنقكإنلثلى
هاالينققفرالمالافعلىغيع2قيبتزداءفغاذلةحهتأئعااسأةالىامماسهدأأنظ
صعوالمثكبذءثعثىصماتوذواسعيدمغرذواكئاتمعاذبنكىإقالمه
أ4مقىقاممدالسنةلمىاكفطلىحااللهكاامنابةكاخمدواءأالدناشفصلعهأنتصابم

أدوبهؤانعهإتااشمبهعفأدبهساعؤيدمعنديالعواليقنىمضاليبلالعلمالذعوة
أيروبكلايذلمحأبرثاةابخئىإقنعاغنمدشهحفظذكلسلمنفسصطنءائفعول
أقابلمءطرقةدلعغبنمادعلىماضاهـكظهمنءوصساقافاةقيمنتىبقنهربا

الطياالذاسعنرلعركابهبنعالىلالللمخارأقذالافذفضالالإبايهيهض
أقصزءءانهثتءأأعدمئدآىيالعالماألكألىءاالشرفامياقااودةاالوء

الصيماناتإعاحمكثرصتءفاهقاحرءالاتاحىأولياإماشدعهتهدن9ا3النوب

أفىاقاأمنىاأعودصءأميافاةديمائماثهفوفوروة5ادالمفوعورلا
شأل4أصاسبهـاآلتركشإعكةءدثأصيرالمجضودماصناجعخاآلتالرءحاصيخا12

دمفى4قي3ادأيىفةبىأامنخونإلمعألحئماصهـانأءإساامحاعبمأواألمورالمث
لألبنأالزوقاشهمماروهءويرىهـهءولطأعماائىادةسهمنإجمهسهيهويمألة

قالنأصأنىإمخىيرهكئبطهكماءئحأءأءاللهأنيمزدرحاكفانأددثاذادالتهـء
أتج9إصطتوافيبخلنحآاتةءلمحانقالرااطامحةافقذببههـمهإمةمبموأئالل

أالمحلسناصفاهتأثإأخةجمحنراآمولمجألةاكراألهصعانءماتدطخرء1ةلىفا
أعلىعاءأةبؤكاأشزأمافياىثتمحأسىإاشلألطأالختلصثل1خركاأإ

أسوفأماوروثصءئيؤعواوكلثىكلهـطااوبألمحساتمخيالترصكافطأيم
ياتأممىثاتجأذوهـالؤعىدقهربوأمنممطلمذافاممايرقطكلبلانمقراوممطأهـوصمأ

ناوكةقكدلةمعضااغتسألىأحرةكامابرعفكأوأعلماطهوألتاخهالهمما
دلىثءالىأسهإرثمكالهـتغءمحبناحوإأب4ءرأضغاتكرطأثغوصضاهأ
ءثصجضضلىارثيتءدرممصأءطجإطتءلئهوطنلوىءيرةحومثائهدةا

بضلتاخاطةثطانالحسلألاصميكلاثعصصحالمهدإمفا3المت
ءإدففىيأدىاكغدئذءالارالوأغاحأولثفأجالمحهصألخي
دمءإبأجمألآنماطثالىكماحثءقاألءهءركحبممحففاالمطغحة
ءطوممألزخاسهدأبستدالصمموخمجيدالةأوضحىالاصثأةاآلأوق
محريفآجهيهدومهقييهيميركهوصط9دفىرلمثهاغزيرةالنذلهيةءاغواود

ددتباأتتفيآلدءإا3تكباأبثةصصايفةننيغةفةثءفهكرأ



عنبعيدودبااألمورؤأتهاتؤتلمتابهاعإخهادون1لرورىضيائها

قطوفيناكفاع5ةصاالىلأاعلوعارفاااهلآرأىأامضصأ
عيناهاثحماقانتهتجمهاداأشتاردتهطانالتاايخاتئموتاههرائطاال
فرعطلمبءعوجمدوداصلةطنىرؤضكادةبةدرا01وطنهاوقيلدتاداهـممرو

داثرمجعدةءكاألرؤيلتوممىماسجفلىالعشاقيطمونماللقعوإقمااألنائ
اللصاريزيناخهالىكايافراوئحمشرقسوجهاالسهغخطهـةشفهءضأثورريونكا
يترؤكقجميلة4طادوءلةةصهإقمرممرآتهواحثاالشيىضمنكلفيورويكوآلىذآلىالم

صههصبااالالابهيثىارصأ4اتحقضواسإفباوجهبروف4اهمقفطكةوبانيءمايه5

لمحعاإقيضهأءاحرادلتوف8جابآقذثوحواجبحهاءحصؤالضإيلفيجبحو
أجمنأوقعث4يرثبماثالكروعبخرامأرأهلصببفاشخوامأةامحئىإلقهـكاخها
اقاوتالهعاسموغنأهرأصقاحالمحوفوقىعليودالىتمملابهابايةإصبا
فىلطاويهثالىاجهزالراحفثوالتافياذةبيئقدبهحلمجاروخدعقاكرا

للكصداصأكطختسألوخالىغربرئائحدمدكلثرأفاهـىأمايزحوبورودبنورسثاجه
مهانارصفىءلبةالمنقاقلوباحمأومنقطبمؤائىةامنممنالىلوفأمفوااالهماطنكا

4آشهرىحرجممبردوماهءفهرياقالةنيمإوىادإخرضابهلرإلقاالوممصشفاعفب
الهقئاريمةكقوعةوقلىاألوصهدبسديشعواصوقذوالهاحلزاحدوزضب

بروةماكحساجإ9دوضمانهقهوءبوخالرقاالوغنهأجإثلأقاوفكلقثىددرنمليم
ولوإمخخهاأالمزالعافادءرخسلئتهارإنطأتلاخاتثطااتوفاجالد

الفواهيامغبلدفدأيدلهمفبغلىوطوبنانالتغاحعرفنالرمامننشقض
لءعالركوبحآلنرههـوبلادقيموؤقيامابلىالهؤقىماالهابتإهبابرمصا
لىعمرصيمولدلهإثنمدبهإنغواإاكضساآاكىما5ءداؤإلدلىففهـهال
واوداففنىهتإقطاعفهتلوساىتالحضفسأيلة811دودةءوىعيف

ئمىاينالفعهساإحنةهااانءةأرصتالاموسدهـوءإفةكايا
امضلوردااأمنممإنورقمهاهمثثراهإفصشافيالوبخدمأؤهاوسوفاهوؤياث
كنفيماثالوالىكعاايهمامنعااابهثخطعاقياسوإقالكمثىكاامقداإسالىصلها

تهاثيعؤقطهثءرعافوفيطئغوهلهيمدفيورنهاافةمدوكوذاا
ىرواثارةجاميعىضهاؤبنطربهقهثىوزساأضجةوضعيمىثكوقويا

هـحهللىصاة5الثدقييامدآالاضامإثااعلىغئرهذاكاا4شصهرفىؤعا
11طة5والونماحآلةيثذدالهمباءوالطمميواةالهمفعنفبمبس4دولفي

ؤبرسثاتفاهوالناقالولمنهطيسيقهفهستيلةدؤلهللعاءن1انوئونه
انءلهعبويسهوالقكمالكمةوالهو2أناثألنهعيصعيمأقثصاجاصث



دمموهوارماتعنسوالمستىألننمتىلطةوالتددلهءالهجملمعالوهال

لذاتاىاصإلوهواؤاالولدبعمقوالودالن4الؤوصارلؤمان4عامجرى
الثوذيتعهمادامنثةالاهلؤحماحاةءثوارة8الث4اثلمعازتوجاكنوية
اقعضتزديمهأثفانكاعلمةملهاةنلوعالنهقيلملءروطؤاللصنهنةءالالمحدوثةج

الىادترىالهاسلهمافان4دتشطوانلوذللثطمعلودآ
الىةاكلنادفاكصكأايتحلةاهنحلهانجهتاحالوانعوزتناماال

كلهؤدرثم2ابسولكنافعلداولةطأسعءابءبلىوالددالمااعاض
آجمألانحلفواكاءآعؤملهإطلماطاصاصطهعلومبكلركاهورفادرهف
اللىدقاصونانيممحالمدعترتفعلهالنمريدلعالماصاخعالمسدلمازظيدر
ونىجممالمرلدأنسالمألادةأشرطمقالسمعبصانهوأنييرماوتاماقدمتقديم
بمهـمغناوامهاانصبىيرخانه5ايلوالدمعاتاذهيمضاألالموتنجاظ
صفآتهفطنغمىصوصهماوااالبثصالذألعالسأنقصطنفمودح
وثاعاتهنذلظقةوألضرصبطايسنةبسهوريمفاسلملمحط

ئهسواهرامخهيمعاكاواالثم4دسمطافكلمااذءاهـوالدأيل
نىلممصساوماالزالئلرلمجمرنالنهديمى4ومىودوالوءتدواوهـ
رطءوذااكلألمشاألزل4اجمونزآللكادءضدكالههنكاوآموسوفاولالضدا
نضاصافا5هزألنوالعبرىباوالصوثريواارىابامذكرنذهنا
اممهـأتوأصواكظهلطأصدنالمقراةترأءهـوفبلشىوكازمهلمحروفامناجم

رةوإعهفحمرقعرةةيقواوابناتهالقائمانتهمكللمقروءلووالمعرؤغرتعنسلىقة
ضقصيدوتررهوبتطألتطوعوةوفىبجارئاةانازاصهءرنة

ووعبدلىومرونجداب1اوخوضمرواشكباروئهىأسسلىصتهلثانهسببنهآثى
اتلطقيألثءبزثوض4ةوروضيهووعظنسوخووناتالواصوؤ
يريةتؤوعلياك4أواؤةاالنانهاقىاؤقهفالدراللفهبذاتفعسإفاشماسبانهإرىإ11

نحتصةبلىاللهأحفهـاعهاقدالصفالممالقهواليقالمحالصفاتهلنريعنهقغاسواأ
اتدوجثاامنمأعلىماآعادةرءءقاطوتينهطرىأبطاهبه4فاآنةيناتهلذا
الفرقءرومتجودعنموانهحيثنبعداعهاىدهطاوأعراضهاألخماهرهاأ
أوالتانهلمهلىيهشالىؤةهأكالركال5دأهـادفةنىىاألهاءماثؤيوالمشالنةرادةاإثقا
اتسائلىىعاخسيادجميمبوهوصبانهأودتوماتآوشئألتوماثبرتأا

أيهيمانفيحأدتوعوثنهوويهمهفهدبهصهرةوشرونغوفروطاهـضمغ
انهبدليلبةإلكاصعاهىااءنهصاففىلطثؤأقعىاةا لمحقهيراالدنهءا

جىالواالنجهأدتهعلىجبالواوووةألدرعليهوجزعفهماهوطبنفىافرقرامجهاأ
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حبحءةثهحبمة

لوءولوممحانهلرىاأدفوفصيليلجمالممفوقصاداثوىءث
ثوابالتثالماأطاط1ألقالطالىفهأألنهمايشاألممهؤلعهعلىأنحوزلى

المحمنءيثئيهءاليسقبانهديمالألنااألعالبةامقثصاأعالياتواتعااآلء
ذههـدللمخمرمحلهلثىاوضعلموالهأنلفامحلهايممىماتةلمواتفعلهأق4عفاما

لمحخمةعاإيهااصمعمهممهجحاثالواءنمهامعافيادسهـيواالمعافئهـذاطماالمجملة

لفهاماكأءمالىثن1لىلهـتجصالهأنلىيلسضوثمحومحنىقلاانءي
لمحالهالىقبوالىحميموااالساناخئاحعلىرةأقدااهيلآيةأالالهكألنى
أالموإانمراداالرحميغعواممقيمبينهماوالفوقالغاجمائصرطكلرحما

إقموساالمجادأوالىءدرةاةاالملالقهوحثالملبانغهالماصابرالماألهىايقيل
مهسالواذقيلالموالممهرةالطموهاالاقلمىاعنقةلئعتفاوامنقاأالمرمكنقيل

لمصدقاقينوالمؤءبتهكىةءالمؤصوشمنلملمنءكعنهوصألكىنوبأآتاملط
لما4حنىيهونهيعودالمحامثماهدوادلوالمأممقبتهعقزمقافىءافيمؤهعاللو

أيهايوصلأننخوالملالتالذىبألكلالتأعزصإوالرئيآكتتادرالمعلوعأت
عبادمنوالمؤمتيئالمعنىألدرلهاجمعنىوولءالهنكلعنىوبهونفهباقصلىاوثألألمحىم5
مامافيصرىىلذارخافصووالمصالحاأليدىت9ادالملأفوعألمجبأ
لقفمةفااآصلضقماةاكغإلمنترالصفاشاتىهـداتكحأليرةوا8يدكى

ستالملؤثأخعارأواراصوامحدثرأتيلمصاوارئأبااناهموحهمعنءآلموجد
وأنمنهمأوادهمالىءالقالىىالدوقيلالمحانخهخماهزاكأأرإقواعىاحاا

األنتغكتااحمخلوفاثه3الملفزاقأوالرمطاةامحفواالىفىأاسأوالوكوهو
مثىلملىأادهعتىوجمثىنءإقهكاحماشاصءاتاضىالإفاحفاقاالتاضنهـموالم

لىنخامىءاابقولىلقلءقهاإفىضالحتح49نتالماومإلإئأتأذإكاالىأفآاقهيإأاإعل
ارافىعئقدرأقواثولداالفقلصأوالراقومعنالرئبوضقيللمحانمقوا

ثصنإقيأوالسميعألدبنيهإكمالثصادالملطلتللعزواامعضىكؤلاوالمعؤ
صمأوالىيتهويرعللرثياتممالذىل9لبصرواةأبالالثرططثكاالمساثرالى

ىاللقهوانعدلإدمبهاشاهأءالمحبزمحؤأحمرالو5عيللىيئبوعجادهمحالقاضىقيل
ةألعيااياماكةاهالماقيلالطبفواعهفكاللوعاعىصغيرعماتؤفثأنال

أاحااجمعنىلمونوتلخاقيلإوانيبرالىغبادهلمحهعمقاافملطفثىئوبمنفهـأكيدظ
لطوالمتعاهيروألىلعوالعظيوابهاععوراتأخحكلموأمفىفىقبابملمحأوا
وأوفعمزلوحااالووهوألمسقواصلىجمعنىرفلمعألبهواءكرااوابهصأل1وز
ةأاماميفوذرلداسيراإحألاقيلىأوايغغوربوالمعاتهظيغاعناقتزسا
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بثممافزتالماكأعنىلنئلأللمقهيهفةليفىءفوأفلمأحبالى3افشالمحثم

حقعنفوحكليكامجعبماانحنمحعىنويألءادألعانزءاأثريمالمإمحا
ائذهلبوأئحى1ثمئعاليىتكنىاةكاحهاليثياهركلكىيوألمالآرأبتلرامادبو
كرصونممءاالألالىتىأايالحمئزالمءإاكأبمبمشكطءالىموأورصالىطعاماير

لأرلىوافئهؤادهمحيالذىفيللمليمولواإماأفىاصيطاكفوالمأاىجمح
لىوقب8الجزأأاالحصاطالىلمحبعثإاأهئبرفأةأبىوأفىرنبأاهظيم

لموجضدالمقىالىانرائلمالعابمهإقيلأصاليلىاوباكاااقوأطربنحثيكطائز
هباءلىتاأؤعناليهطوئاولىالءل3ثاقاايعاأيحنهارصصئوهوذقامصي

إيهاغآإألاالمتولىاالهئعاصولىفئىاواثرااةثتلىأحيزاتماقوو
ثىثعيىإفاتحثربإبدئأواإااىألمحلمفيالحهـتحااصيئادمهألوإمم

ألمحىوأنوتامميابهإقحاطؤصمتووإئحيىثائياامتءنمكحاظمءلىأطلمةلىوصا
قيلىهـلوصأوهالىرلعابربأمالىاهءدزركهاقأأقبأهيومواأذخيطنمعىالذكيل

ككصىكر4شا9ؤذاتهلىلمألفعسيمخطاقىيءدكافرالمجمجمعنىألبىظأكفي11
ثرإقا1يحثىفلألالذكلطلويمواثصاكفليرولىصا3دثرثأثاورلةجىاؤ
قماغأشعاهاالذكنالثىقيلوخرآوادقىرالمضلىأهمعتدفيهـملىكااىا

ولوشأخرآمحميمأنهكتمومهؤدورمةتافهلمءاكلموءفىاماودعلىوصاابوفئ
رثعإلىاؤوالطاهرلمرجودءصهااكاإلإشاقيلطخرشأالفرجودهءإذياالذكطق

تسئحكماءأبووشاأاكثجمأللفدأااشأبمعضوالولىاإحمىائمإافبهمانأالا
الثاكجملماثاإتاثأإكىكسأقاتحمبممؤكعوااهـاؤهـوالنضبةالىكأاخهـصابأوا
الثأيكمحههـتءفيءكللمثمذابمحائأزئاصسوهثىاأحكلىرمنبإةبرآءتمأوالم

أوالنىتابفواأبء3شرامماكأفاطأجحألروابراممةءفئلاإاوالمضبهإ
فىعالمفىأكئىإكفىلموأئخنىاحهائءوفئوبمهاأدعد3ادأمتةاأ غءمىخح

ناكيءالرأمواااثىويهطعق7ءلخركىقوبمهطايمغكك11شااالا4خاكأت
ألءصهااهـوااقهتتفىاهممزثقىدلملمجاكصأنالوألمءإثثإقأ1مثىبماصاأوأكأماأهق7

اثوفىقيكأافصثئجمخأءخدأوأنزخلحاأالالثفيعيثولووفالممفب
اكىكطووولبنلمرصألةنروافىلثرثءاإهمضوةآودانذفاألابارآلواالمثلىالذ

إسضاررةافانميوفهاممئر3أأءإأيسيخستمكايمداكيبمربووالمحااا
ؤاهـعلىاوهـاثايمشكحوتكمصيغإمشلصلمت5هوماشأبراكامميرأيعوأمممأأل
أننر3دطئمتجنينماؤمحاثعىهلمىةبىفاعطىائدكطإصدلىحثلدمىءثاابرأ ثر

فيانمبضةحنبفيألويرفهدهمنفوتلىإمانمثبإزاللدمقمافاءفيإتأ

ذا8وأقىلضاوىءبهـكشيةإنمماماتادالواياممجعزأتخمهبالمش8فاوسلتشكلكاإ
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ارطهـنجالونحنةالفعهادعوىديربلمفهالببةارءدعلىازظيوكشاط

آقاابهماصاوسلم4عإالتهصكمحدنيهنانوةلىءالدايلةبئظنجوأ1ادىلقا
مةرمومعاخياقاألتنىلعربنجراتهاكلألمفىواحقآنأةانكلرالدليل

بةصارءاليمخاوبممحنمأشقااكرفمعطصكنموالمدايؤصلىعإصتفه
ثجالالشقثتغليولهخعهاسميمفيماصداةءألعرشاأيسهركالقلأمأوا
األكااعيسةالدايرصاافطإطامحةاوةوذعاقاتونياةءأفأ5امفصؤىصك19
مرآلمتهذنااعاالطرزفىذالنلمحةأواياررهءصةثءدلنلإصاعكأأدزوثإصىاش
ئحريماوأدبافءىضعباكىاإلئتهاهفرمحناونفيةأطهأماأتيانجمان16أفازدةللق2

قهاعاكانتعالى4كقولهإطاعىاعلىأشرعاثفىكالاظأةالقاطعلعهلإةوالد
يخقصلدشيزاالجماثلةالقبيلثحوقبلالمقدسثيضادصألتمأىأجميبئلضيع

صداءفيمايهثاوزقاقةقهةفاصضةتزيدثطأطضوأ4اإطاألهئبتألةإلهد
نلاثأأكطزقارونزأنصووالبوالمحامكاللىذالسمءثيبهاالنعاضم
زاماواالألناماليقوىدءمعنىكأالذررةأفالماثءااسزوؤآلوأئماإبوأإمإيررإ
عاليلثاللفىندكعغةهـحزامأ1آوأللؤالةقيتلالىروحنىرفاموا

يمالمةوأبإةالىاطاتبهنهالقيالعغاانإيماأذألناءهمآأمالأدة5
ادهادياللءإفااحربانثنتىااألفعالىهااداةالمروهأدةمخااجماذاباومن

بارهاتأيزدئف4فألبلوتأحمابلىإعكيهخاةالىنئهىاحمات
لهسدامةهروايممائستعملوارااولبراىممار1أثافائحةارااختهالا

مهافيمنآملمانزلقيلةفائدءلبااةمثكوممهاصمأايئآبفبماضرهمثسالىقوأل
كلهءاآلكيبهاالتاجياعورتهسثرقلىكانشاكورقهنورقاعأصهلقى

ألغزألآوهـكهأهـمالهقءفءندضحولؤشهوقوتصاألركهان
اسكهاآلأطأكا4آذؤصالدقاالددادكاأ 04ءرهـبعروزلمووصحثرركشومولروسش

راقاداالمحرسلمحسبحاننرمهماودويدرقةوأطبملمحملاارمنهولللورقةوأهايميعةا
ثارواوهلترقيمتفرظتل3ـهالةانزالالمحسمةماأفابرةاالهوالياكأكللىء

وكيمشوثكللطمالتوبوسلموإيهءالئهنبعضاصلىبنلةمعالهعهاهـيهونانة1
اكقى41ظىصمقالرمحالطبرشاحدةمرةلوأقىأمالىامسافيفىحامنهمححامءا
وافئسرخحأحااأللىدةواصةدؤرأنزثهإةخافاجعدوهزاايتأنهالىا

ةاالمنةألزابكغصاصاةوكاطلنغالىفاوهوالصجوزافوأثهنوأحهو
مولمىقوملىثكأةلفإلتغمنمالمجهعماأفلىةوأحدخن2نوافئشحواا
الحموحمميدوالسالسرفهقعالمحيهرلدالقواهبريحليهمناثانيمفألمآأسالاليهت
نمياواأرادكطكطوااغرأيضاوسممكلهللهاصلىنىمجزةانيهوقداراهسالىا



يهواصأصاعالمحوايمقصدسأسا311أتكاكانفصاتحوءوأخبباليايلبراقي
صتىإبحأأزهـساليرتوالهمسلةبا1لجرشيأقيهاسأوأقكليالمسائل

فتزألهأتانعاإقراشأتممالماقأنهلواثوصبمعإقهلىايءاأأةتنطوأعنالثا
شكنؤإفىانئلشلهتعاكتوذأهعئىوعمهثاءامسلىانبىأدحثهائاليتممصظة

كصرب15األفناثىصأصاطئراأةإيمامسبحأنعةامسكلفى4أبناسبهويهون
أصرااناءمولكن6رفاوالةإتةالمألمعقتلماةفاعاحظيماشحا

ضالكزكصجلىمكلبأوأضاابهقواتيماةءالمعماعرأطأهنندهموسمالمسهءافه
لىيصية2بفاباتكمحمة2اباافافعتمثممانىالثهصاذكرأتوأهدالذىوعدوارءضأوات

ثب8الخهـرفتءثىاةفمحذابانهثا4قاترلااسفاطاحرةبالمقيهبائعذابإذأيه

غثيراتطهأدئهلهضاوأحئهحفيزكألمحؤهنفتحنلأقبرثاابرءآل12مالممآأظ
برشغفارألصراأؤلماالذؤبامننببضا4اأغةيخىلمؤمنآقداجمصنعالىالثهالننفي

يبماامثأألىلغهامةنيثابرأفىلةصيراثاإاتالىقةاصدنهراالثافىاءصلالواأ
وكلىئركلارطآعراربثمرمقافةازأاصجماءلمااوأيظربفيارالةك
ظقىأاههـروئغأتاهايصيوهابقابالتزجقبرجمبثميموتنالمكدالثلتراا
هـمنأنجىإحههسعصلرئجأذءأضحلواثأجمأداألناببأنالمحثمةهههـىآجمثأأ

فئطقيرأئذأكأخياصمعليالذدؤالما31ليمءأهاالنبيمقلىدؤالترابعىمحرمةا
نتمىبهثيهفى4أكارحتهلامهواتلممعمللمداهؤحا113حثاللطذانراببمباسادأ
الاألناةماحالساهيامىأبواظلآنبدأوةسمكقهصواوانهضانهكفرتا

ثةقهطقياةفمضموصءصبهيمئمافىملاماثصمايةيرهأالغرحمهدامثماءألاودة
3ئعنحاصافأحةازىالخواشلماتباضهطاكأصكيهتظبليئةارورمغو

إنقسمبهالمجاوانمالوترآإفداأيزلإظبىةاكرفى4لصمثأةأامموخوارممذطاا
اؤكبلمحتاهادةياذناءنراراالافعداقيالشماأعظمزقاغتاحفقالر
رأدهىنفىدتأنبذانههأ4امزوءوعننهطناركلنآيرمقوأسهمرفهـسحماةإثامن

ثاوطاةاكرالفىوةسأالضئإكاثنبثة1ثعجكلئدنباملإآدؤكمنب

أمحىأمحربزآالىحمنأأناألأءيطءوثاةاااللىءنإليأفيهخقء ءلىتئةارساالأبرىإقاةاعىىهفاخىمماتااةأفأندسلففامحنهشضزءتيبرواأ
احاظربتعزلةصتلمجوزثناصؤسمازاتافيفالرءفئرةايابمءافىحمةعوب
ىنغلمثاانعأشاتإلبضهلوالدافةنعئاواأفهافلولمدفقلىاباهاثيتعماتان
ببشئءولداايرهالذاللمنقالمافىعطخأاءواتثمنفابينإورلرقرراؤمج
فواخاوالدأرعمثند8ءسعقادكائازفىماذملكبءثاىعدهدلتهااتحامقبمت
ةأأفانرانتمهيدطكفقدتأومنكلهدا4قعخاياكاعأفأبميراعلميكللهاخاتنت



ال

دودلداتماكوالنججرةااكلهلؤااخىالضاكخدبزألنرورثمأالخعاااامن
قمفواكابهواا11ؤيمقاليخرولأورثمداثممباصائملهاألمسإععرأئم
ايؤصروبثمطملاانميلالاأهصثماجؤكلهطاتمرعأحاثمفحاادثمالرمماقإلصواخم
قاربمفاقالبافاذاجافئتصسقاظءالمائظأقطاأالثمأنعةبتأضرا5ءبىأظ
يمسيمناوأمحنافخضقنوا3واأكشللىءواس3باوئغمقائهنقاشوطالممن
مقالاألوفيفئثااضاخراقثاااساطناءقهأعاإمبرهكاأاعلهممبرا
رجمادقهولابطغرذممساقصحداننطحهةأثفا4ؤتإشصهأسك

حرواليمامراالدمفافىأيهقفبطقامحهىأثفاقافآبرةإئيارإبهغوزلؤد
صاوبكوهـناهلىومحوأرحشاقيإمايىإلتلآرخكلبمايمء41إخالفعقبهولنصره

ممىنلطادلىءةاثرقاواموظأسحرااخرحياإلنحروورثهاالكاقفصاضز
رفماةراخرممط4اثأذزالطشثبميرثواإصغصمالااانعركلماشربره

ةتفااؤفىأفهموااتنبصفىماصكهداالثهإئركاوتءاوالوالركرمفاءإسخساادبصاشا
صامومنانلىممنئابنحممانولصنهوعثرائةثحدحمغ2اكلالقلسلىتخاإربعه
صأحكأامحروحمىاذادسةوأدراءلشغااثاوارننىأئاهـبئا3األولطمااأاالندة
الط9ااألداالبهنلىاكأالىاواستعةالهغاابضعهفىهينصايرالىهن

ضحأهـثأالهلآحوقالالىوامفىلىوفصاليةءولاسىهشامىجالىء5ثم
كلىممىاملتمحإلىإؤمحهثىاذنماثصثإذلتكمحمابهطلؤءفصجرءابرةض

المحمانمنىآلاثبثاةإفائلىثثالأ21يمطالتطيلهالمهوالمعزفيق2إمياواأيعسفل
عثثرةمإقالمحلىالتهلماخلقصلعصعدبنفائدقمالدقدومهعالألئسان
اوالثلوالىرةإكأخاووااقةإبرواأفيوامةاةواةلىنش591اممعفىااأاأكأبالق

شامهـقافانازدهتالىالفلتواهعكوأ8يتلمحأثطفلىاللأناناؤاألبألىتجى
اإخنىااوقأضةكءأناإنخاقاإكفقاحابازدطأناناجمهرائرخماللتنامدأةاهتاتغ

لء2أالشغاهالىساةذلةدعأالالففراناناؤلاناوعلواناالذللصفافأنازل
اكأمةلتءصاوءأالمطأذعسى4تئهرةاالباممحمرابنلمميدناآنررو
آلأالضفكلآإشاالقإاظلعغلالىقاشثةكلاقاثععالىاتتهامحألىطفاهـ
يهدياالقألوأنامثقأهالةدوأنأمعنطلذاقالكىةكلصقأنااكاوقاقخموأنا

تقوأغاإظابافالهلأفي11ظاالأعمهإحكماداباهطإثأفاوأنامعئأهةاقاإ
بثىفاهصطوأافاثقفياثأوعالانأععااضانش1ايأيرأطاعنأدحماشئأخرك

صاأمجتوفيطابكؤكطحاشتاينانسألمردعإلانادسبلىءلعتكبوثاتجتت
كتلطعالديخضعالعؤسلمدتهأعهلىألتهولىرلخهحمطأنيحىبنسكبداطهدخلهدالذىلعااء

وضاهايهءلءجمألأكلاتمانأفئفدخلنهإمآاقهفل4ألىؤترورلهلىشأصئيم رءتصمام



ئ

فىأيضاتبنرضلمدعياقهصأطكهاواكتاحنهرنمرفوأأءلثمجدطفلىلبا
بسلسلعهحساأجمعهمالتهلىفيبىاطأثكطلىءفيلنالمحىكظلىءريديئعور

اللهلىاقةدشؤلىتالدعلىحضوفينأرخأامصأظتملعراقاجمرشولطا
دىأل1صفيكللعةأهـؤرهفامحشهاللهضىيئهـنولمأوممراهاجرنحلموسنهايه
إلعوأرهيلوايهلهلشفوسالططواثهألأمهـثلىائدةظيطواطواآلرنصواخالض

اعوخناألصكأمكلالةهأرصدةفالهيخرشثاطدفاواألالغوالنعامىن
هنعقهأشملرهااأليأخذفىنحدهىتبطل8الدماالذبطابطاسمقائدةالماخقيام
حالأادضهاميماثمعاويقالاممووماظدمصادمتهعالىبئسعاقثمجأهممالنوقي

الثهلمابئهسول6ايةالروةاكثرقسةدظبأأثقلمعغاالإأللمنمابلغوقيلى
نحأألثهدويالتهجمبرمننشوعربنألتهدطبىثرسغابوأومحروإووبسلمعكاليه
واللمدالصوثساناقيإفباالغنىفأزمةأجمعنفيهرفكمأمالدابنوأنساهىء

المحطابفضلفاندةلمولمحهيونالقهبيماعفءفآاحنىءقحمىأتهوبءذغأيليمائ
وحنوألوكلومئىنصالدثأمالهآيمااتشأدناداوافتاهالى
فىشريمبههنجهاكهالألافىنفىأوليكئىئدةشممسوسكلكوممتمؤومعتوهفوو

اثاماومماماهـطأبخاجمئلصغافىالراثهعمرئجتهايهةاقفالىوفحياياكأد
دةذلدفادبتيئإتطاإناسجمتشثمايقرىسغياقحاعثمينهاللملىاؤسجمأا

بنااللىتعاقوئملتهافتأوةلمحيةأولاإليمأساعلهههرولاكردمبرخةكأاأهلى
عؤدأ5تراسأنمهاكاانرشركطاصوصفن51دفامىشإلبرااليتىذبألتأأم

اجالمجاميومحالنقاسففيصقإسههلىءادسأأمحلىثىدملءءئاهنأكحأقؤاشا
فرعفافد25ازهمبأىاسممؤبآبنءمثمغاانذدالمئةقانثألفليغ11
القرينألغركبآلونم9خاؤيم6لمعزةدةالويماعهىفدامخاةإتجتأ

فابستاتء3اوحاحزاحثهوفحواالواناعكلعالاكطءهوظذفزتأإوائىوميلىشالف
مختلمةأنأفياكائؤئدشبزةعتسلىهـصفئياوووشخرجمجمل

ديقهمثاأليسالتشثوغواليؤهراليوكأئوىتظبشوةتمهـهلالئهضعوآممبا

اؤأنضبيكلكفمإضمأءحيااألقىبهعكقالموقىخىيئنهتىلمهوفيوالمجنسوخالؤفإشئا
اءعااثنهواطوىامنىواهالمجيمراتوابخقاآلرناقيمشملمتصعر
يرثاللىيمص4حقىوايهعلمكلتىهلقلالئشأعيىلىشاسبانسمنفىفقواااهن

ثءحىائمماخاسنماوءألتروممماندثعىنمسىنأفسفماعرفيءدلدءجاوصافا
وصانكسيسشثويؤيدكبنالورت89ىدثةخإوفربوامعاثمااثىا

كارآالىدتكيماوعلهبءشإحلومهيعأاحمماةاووحزلوقبهاألعوقيحؤحوانؤحبوة
معشفىدهلبنوأاللمةطخبعيرماعنويخبرفياإلؤايخاعلالهـفبأليخامومؤش



أل

علهوخفةمفئةلةمعوععافاهدهغبماكشمنساامنصداعتاوبلعدطو
فيقويلثيطرحييمروالمحرفةوالمععؤدةوآونيماثددناكيشسيأمنألسؤؤك

االطرلتاطلمحضراقلمحاهءلسفرطااويطيعكرلثهاافىطاعتهالليلئلجيعلىالثغ

خدأفقهـاأنانالكاونجفمبيانكوجؤمانكاصلبامحئاواوفدكءاصااطالهاا

لمجيدايقعدكبالسههمدعةهانععهواردهقرالخفقرحثدروانالمبهرفياالعلى
منحزنربهصداطقفاكرآبهلملوكاحاجماوااومحلسماتمقاعمآلمح
بحأدفيلىوموافق

ائممارءثولؤذعسااامدشلألالمالناإ
داهـدصاوعقالوياوإدوالءاماعلمعالهمررونناهفف

واليدااناامموالذفوالسوككعثتخعثىقألفتنة
اضصفندفلصاحاقلتوأنانتممؤبورااموأتقاتأن

لداطارايانمياقأاضبزنحأفةءابولظلطائفاطوباةابواوادطاةئفأا
وهوباألدسروفىاسروسرواناةفىفابصياالشوصواوصشالمحبميصالوتاباألسهضض

يرالدحمأءوهواوشروخيرعؤليلنىهنثجخفاجةءالررومنرإجمببنسرو
لومانالمديخةبعنهاوبنفدكازذةوسمهلنكلبيقعطأوتفاععهقوعبأرة2العأا
فرمنأعذالهمنآالدهرآفىولامنوقعضلتلمةفانإشروخامالوحثهاثا

قولراكلنإممازوعمةلمجاامنابالدعرأناأمإثضهمبلظدكاالعرموكقثلى
نواةأوائوهامعالماكتيغثعاالثهوةمابألنوفلغعفيلأسانضمنآواوىالهثمآمن
نتكااكاكلالنحطكللؤجماالعنالةنفيلمقالذللفبخالفحوفهاوالمجوزةئ
إحامأضىقطإمتسبالقهصرلمجوزةشاكوالنواهتالماطتووقامإلنوعهنآإلتها
وآجألفشلمساشةساةكانضتهاأمةأانحاكياأقاشساأدفطصهتابفدصلروردثا

وتألةكانالةتءاشرضورنصىمالهائةدالزواافكأ2ؤشموعدناسقصورة
ولدةأنييئيهرهوإهامكانشلالعلىالالعدسطلهاقولاشووىنسإط

العراارر4صبنمسلمشيدمنالوهاروقاثهترىةليالمعدينءهواليقولوللعدا
هملاترمىتوأتأتسهاؤمااالفىلمصنألهيفطهوهعنىتيقيمنترومممديحا11كننسبرة

ةةسىضاركادأفأئئونمفابفطقاءكايوزةلالتحرألمعرآيافوثأا
لوكم6دصاروآدبأكلبتالشترثقالكأءكلوهروزصبةيخهاما
قؤمفددألأفايسهريااقوتطأئىيالء4رأوعلىولزهنكأطمزمرؤبقعداف
بئفهاظصيلىثأرضكانفىفصلداوشيدمنمقمأنقالفمويخاريلى5هلطاهذامحلى
اصألونوفأحفرنادإفأينسربملىالمهبطامههاطلهفذكووا5دأةا

عو6أهأويقالبتهغومناالترزبطاعةالعقوهأئالقعتقءفاصهـفما



أل

إهقةاءاقوةمبرهـادعىباكغرللباجهاإهويوأعلىكفاىصاعا1جثةا
أوعجوبلةجروهمئوصتههووفأثآلمياحقعأخرىلةاكفااشهنيخاةإلفثه

عقنفسفئقزولباا1حركطألمشلقيحألهـوهأمحهوسكعيكصلخالراكأفيكطفوتهأ
جلىعؤكتهبااثفاالةوايقىالأساعنآفلبتحوداافقريةإىأحهـياآلمد
طو4آيهاومحبولهعلىملهشكبقلمبالعبددهاععينهالجدمغهفيآلالمحةإئدول
بالتىالعلكوكىصمصرااماكيوهأزهفعسهماصمهأسأللاهئئااآأخرىأ

أدفمصلىءوكىجبربهلقاهجطشولفىقلعهاالبحكطمجذانسأخوقلشه11ءيرهاأتر
جدوأمحههلةالمجودهأكأبندسأدةىسفىعةلراالنتجدهاأممإمايرهض

ميامأيةبوةاأغيكلردصحمناافىأئامكلىصألرأ11ةإفاذحمةإأعءمىطوسة
3ئرىواااآ2ولماشلىاصرإورهاةئظبراقف4ءلىضعهمحرحباؤالالس
رآساهعفيآمهقاضتهافتولبماؤهفالغاهئةكوبهروؤ2داكأيىاكئاثىافى
لىالأقصصاقيثرةاأشكواإعزبارالمردةرفريةأاغيوهكأوءروبئ

رالمسالةإصممغالمرلشثورثمصلاللةواقاوالطمحهودةصمرههنمألةكبلةل
وتهوملفياغيركألطاابتىلمحبوباألىلمركأأالمهاأفابرةأمترمنبتاذا

اصيطاقأىأممىكرولقعماىأجهبنالغرةإظةأشعراةثماهواعلموأاالكر
رمأاطول2لسيرإاكدساتطاثصوآنب9لهساممطوظثدعوأذحظممسةابان
صرورءاولم9ء4اوديود9تروذأيثاتجمحيفس3زناداذطوأتصلةءألىثاس
أءناصثثهفوفهلثتئئماثالمحدإليبدئةكلهـئقهةلىءنلىتصعنهه31فيكياةأ
وجمبزبخإأشكةفئإتأآإجألفبعتااهقوىكالىووهـهـسىةثطمعكئالةاةةو

صثمبفحيهلهصلومضعوآؤتقاصنءيمالمماعدأبزبزصاكيبهأةشءلمتنلىجصرا
فيلخةءبلسرالمححابهص4فبلالبههومأإبريةافىالعئبءثيكطعومللكنى8ألمحآ
ثىاخمالمارفأنهـصنتارفىمهاناقألقالمفالعركطيثأسالوأإصتاهاهضاوله

جمشاناباتومحوظصوانأعرقأذنأربعةأحروقاربععهوقالكأيخبرحقأوكوممهإبزعا
3طحوأعععاحفىأددصبم39سرالمياه2نمتامحصاإباىاإخمرسواءنطإاأهمالطااف
لىألىأفىلمحتثفامألخضيرؤصءيئءريقثكأكانضاحءالهلمإبالحفئصفيأ

في4عليمكتهلىووالتهنحيبشمرقاثعيثيفىشسبمإيهءأقةلىالثلعكلصهل
إثإلإ34إثفتءأطاءهـحذسمام ئن8ظوبوىوشواوأدصغسوصمص

ىأنتغطوؤمماءتىأتكهخيآلنىابراأمكأةهـعقثيثاغسا2أجماهمأمثمينوبه ومحزيهأفىأحىفعلمافويمأتوأصلغغرىامثكمقيمسالملأثالمحء4ه
أزينىءواصممأدحنكمىكيورتالصعم2بهيظأبرليىسفلىآالكنيقألدانماهدأ

ء4نرفأةولذتهدإكإلبع4ممقيلإقطيىجموواعيئمحرا



3عهص

يثثي
م

ممةطبم

كأتء

بكح
صرمة

كالء8
ضطب5
ص

ير
احء

صيىص
حأ

2ىفي
جم

ح8بم
صيه
حتفى

بمح
هع

يص

طن

ئؤض

جغ

أل

فمدأنئراوبزورانالفضاقالفيأفضالقررنادهلماوأنفز

هـهةواصلاودإلاحرافيوعقالريمأدا
بالمحهـرفإارأقرقاتىهسوتاسآشحن

أدوابع
مورثحاافيتهادقمقهـحاإةأصرعايألصابا
وطحصنقهاالرنوءأزىلهائملماخشمذ

قدرءرالمجشهوأتدفئإثنارقيلىايئؤءالىتعاقهاةواافىامميثيةاإلىفا
النقحلصمةالكهجصواأخعمهاعثليمألقافممهاصيمععنهمهقالئهددرماا
ربنعابهبمأوىئأثفلمقمامأعضتلثالوبإتسافقماالمحربمعهتثافادا

أخبرهمعيانامانونءالمفأيرلىوؤينوالمطيءانإلاالأوآلإيىبئلهافسال9رينواقع
عوفةجيإكفوةالترىوقلمناناركزوذالسالمعليايرأهماةسمنبهئىتعأدته
لمرتهؤلممالقارىلوتبرهاروالتفأاؤتهلإلتصلىةوالمجحصااللطينيلؤء

لؤبادرالفهلمةلفامنمارمعائتغيثأضاوؤنزامنونلخف4فلثاا
اسغمياؤلمحالومبلارلهرطظاةرقيلمالزفوالماليأثعبادقيللىءا

رهمالمتيلىكثرس1فيكانادهصطاعالثجمةاتسهـدوذطأازاانيادنىباإ
ليعرفيمالذدؤبئمأونفمعاسشوقاليهبىدشقاعةلمسمحليالتهصلاسورهوئلى
قاتاةرسبعئطاتعحالالئهأخاقأةهـأفام3اءكرمهأيعرفأنجاهمثميهافاقته
يابئلالةاضارعدلوالفالمحنةنيةلولرىاإالظلقاتهكاقغرالة
تجنسذاائةوياواالمجفاألالعأأتىاؤألثاهـأأكئزمننجمألط
التهأمنةإئلىفرصمبعةاوبمدارجةطيرلىاوجأمداوأيضطآشوابكاغ

أسىالنهسحاداخلهابداذاكااألنلقباثننءأنأوحغصالمؤصءلىخاا
ارااطهـوئأظهرهـودهبىدءنعمتيرىأذامنالفه4اءعذمنهءكبرياا

اأةءبىفاحؤقةلىمالامإوا4ماحمنيعطىمالىباثهطوايضالمبدشرةانعىا
طامحتاللمومحنكمءتعنانهآايريهقيلممطةإوءأكشمأارانغتهاحعللم

ازاتلئامةاألنكنىمةنرالمضايظأرءوأت4اأوإنأعزءهاهـءاألتكلهم
وأنضطأصمبزه1االعدانلالمحلىكظسىرقآقفييريهممزوأيفوجود
4وغناتفيربقوتهايهتعاانقايلوانصدهعانصرمقاانتاايبين
اجاقيفعيرمحلى5رومهأوئاألومققبل8كااشلمقمممهامممافادسه
01وزاليساساثمفااوألخاقىإللهفاقافعاقافهصحلهخقالمالرمقاتجل
لقداافيةابرالقناال5ةأنارتهالقعفى5ذلهؤلىديرءدء
درهاداقعاسكز9اافالدنهاقفدولمؤواجبهـالىةفايمهاأءشصاأتألا



افسايثالىزضوألىتالىاألصثىءالمجزالىافمؤاسايلىطاله
أبإمط3أطياتثمحرراتينكللإعدقنلالوالودإرئأماعزأليكون

لمحعسئهأمرأركقأيهمخعمفئأوقالأحناتأقهلاحاأمأصضلىقالمطلىا
أغآةلثائقذرةمعيقاهارطوااالعضمحيآاإلورخبرقالههرفىأامأإضكأا

األصامظيمكاالمحىازوبهمع8اورنابابطفئوفرسءإحالاسمذاكرة
خإلعصا8المحهقدابهثأءوصىافناكااةامحهوساظرااذةارءقيوء

الفئحابفسبسالجهدااهنبلةأعوذافىمأالثاقولمولرعوعرأباكاب
اآلصىقاألضاهإلعالوآدضءااألعلىةءرارحاةآلوالداهالوعي
لمجليلني19ذبحآهضجماعالهتفةبرالمجمحمعالألفيصلباءطتشرأثت

إفوأىاواناتمىافشءطلحانءصارجمافوتءنمالتطاسهاةأالعرجماخءكأيهتال
دالمطهـأصءإطاهعهفىذصاء4بباىءاإةاإمهماادارفةقناإزعزأ15خذ
اهـااالىءط11تءلهعضهـاشهرىاإةإصاأدآلفعالىثءاياعرانءلىجمر
لمط4اإللىءيرةصلمحأأكلبةبئاطلمحأإإقانعهارزؤكأنةأ8أالصاكخرف6أطو

ثبضثأكاظإعإنجكشهثبهثإلواحبهشاكرملضعيائكللقائلثموقنة
لةألمجفغطبماتقيالدعوكلندمئضىالجمعلررهماصمراتانتىبأإا

ءإهعيدفراكريناهءزيأواخهايأنةوتوثرظلقرقأزذتعامهورمأ
4هينهاضمالفعا8صكألتوأننىوتدعنئخئصاهءاهرتقاه16روسازعراه
ءشكألءقضواميفأ4حوزءءفأقمراهإاهوبهمنافرسكاهاتج
للحمتأطإثربأءشبالوجوهأكلىكتإصبماءلعضانرونكتالوأيدإقالوضا
ؤناكتوكرالئتكلزإالوحضرةءبافواواقارجوكتسثىااوجهلىء
حاولةخيظفمفالىلرءبمنظمءعإناعصوصامنأرزنسااحطءثىءررمااك
اقىإئاوجللوقطصأهأخةانرةمخهفقالمزةاههالطؤةاررخمزوقهله
إتفقطوطألمحعنيهاعرأأماتأصرفهعككؤهآتزنانمهناحمناكوةفيأحمأ
كىأينماممايهتلىدلىاتلحهوأنأدال4ةإةأطأنأللرجمآلالئه4كأ
ئهظقيلكأنمتفالتالضأنعفءخسالطقيصاثمأأعزةءامنةمافى
قسمابميإمإلمحيأياصغإقيلثةأتطوةلماكطلقيئءأتعفةالامن

فوماقاتعطضالأباخلمحصيحايضواطءأظهرألمعتىأنغةالىإوقيلطغظهمعنال
هرضورشمهأاوفهـمتهسيطءئآشظنهيألغهالطهـو04أصامكثرت4فافأأ

برلئملفثىوتجقلهأفىإلمأخحىضهوالتهثرملىءلظهطافه
وهـقيإحمألماوجرهأقوبممتماياففىرووأللمعسنىشهيءااببدث12
هصسهمذاصأطثهاراليرلىناطقاامفسؤامقمحإاأليرلبانألالال



أيا

لثوهللطجرتتفىءبئخزوامنابزمنطاعالغهالبوقيلصامحأآمحافهأ
نجئمفقالهأبالىاماونائثوقيإلالوقكلإفملى1ؤكالالغهءاامحاثغاؤىأ

أئدمماناكالتخاطىأذضةالبباليلآوصألاأحلىيااتقسام11
امجآزهشمأالمأالأأرمائأدسجمالىلممبمهايهـمهتوفهاث

وقيلزهطاجمصهطءثرتوجمانروئىئىأمهبتةويخازهءقل
لظانبهاسصتااألايسالساألاألذهانإقإسوااألمقثاقثةءمالا
4ئضأذلرهمهأكرءإنعاهب3ؤلعسؤالىاصثوةشحمهاذطالأأكثرةمفيبه

اأيمأثااجمرمإمنصدانفانربالمحهد8إوضمابامن4أابإأعلةءأصنآحال
فيءانمأطلىفظأعيساضشضي1أقاثصبايووثضالياو

ططمننءعاامنوأبتتىعكأمجنأصنئلثمفواؤماتك
العأثايرقهنواوزناالهمالدنيالؤوثكتةالىءواعيهحممنتأسكعه

إقابأبؤباألولةأبصتياتنأواخيرهتهاقيمياالقأاخىكلمددقو
ائلىكلنرفواهول4رةالءاعطأههـءتسءبماثالثصنءلىضأ
أخحنفقدأمعمنهفوةحاليمكلوهبؤهاحزكلووةنعقلىونىكليوة
سهفلةعابافتماحهباباجمزفيوالتةحهأصكألتفسدأشايكلالحذ
فضلهعلىاسأاإجمحمناصتقصقسهوفعفغددمعهمالومقمهوة

حجااألآخرةأهلىالديخمالىءيوهنانسافطاحعرضهعلىالنامدسلطنة
منضارجيلالبنكتالدثاالمئرطفسقمتمنضمااموائرهممن

سوفأمعكخصمنسالمواهاحظممنعهالمصاإصبرعلىأئهلوخازنئعشه
لجروأؤااوجصماذاالبرعلافشلةوتجمحأنكزلمألدوالله4ضعفي

إصواباافىنئداكالاعرقي11وعاستاطيعارمصرمنا91جىاءااللأل
هوابارصاىؤأيمقابأاممذخافعباطوايااىلؤثاثاواثك

الدصهبنفالمراعحابقينعتإصضهةمثئحرهجممجاتهالنمنيملكملم
لههـطمنالمأمولائطارتندلمتيلأالعسوالسفماوصلثالىاااحلطقححهنمطء

العنههااكاواالكاالءاالكفمزإليالزبداذالماأوالذفعة1أهفإترذقاق
األابلىولسثدباإاعيدااأوإلعئرودآألضيعيأحلصآلاارخغولم1هسهقيالىوأل

ايند8اروألا9وءاافىاوفيمأإهأكوفىمصحةكربصالماتجئهياراظيوصالبالهأ
حربالطاهنىاأكلجاووالمهث7ةأفطازبىثملمشأرباوفطيئحشحلاوفطشرما

عبتععادةسدكطقيسعةشعأكيرهااتعاصلمحووبهنانهسإبلةاشممض
اتالمحهـلحمأخطةدعقايءأزطدبنوكآممأشبديلبهالثهمحإوقليدالمحزأيزبنتها

بهيلل1الصصا4اودأةاباراسكلهالالكصآمسألامحلميهسفيلقهالمعفيىاتطالذ



أأل

إمذباحدكثأخوروولؤىماولمحة8ألظلؤناهظيمالقراتطالىنورخالوتاوفياوسهب
كمنذجهـرقيئشنلديعةرقمرعينأزفلطااللهدقبرءعئهمأدتهرفىأيعىبال
لكليئالمثئقءةازفيامأىهدالترةأفايةةرمعبدباحووقشامبادارحمنعهرو
أجمهكححثتوجمةإلجمهتعيمثولياهحليقاأئاتمماأللمؤمفىهااللرؤعنااأخرىء
شأنمهةطكيانهابعثماكللعدوسمائأصدعاللهدسلتالللىلظأرقمنريدبنعنبتثا

كأتمحدحهليشصقافألنجمعثظ4ترهىةت9دةفاهتبالهالذىالىماعاكهنصف
ثعنهمكهخنقألى4الدنيامأاكثقائحكالملممجهزكفيافمالماصكايهيمس
ينحىفةجمألنرثتقويربم5ممفيمحاشوراجمىأذهاكفازرةأشراكألمثفريهنا

نترغصةخاد8إلىكاقىفئةجمظءدىآللومعزولومممىلسرىلوءالوشطجمىمالق
63لىكأأشرمحزصاوملالطءأبرةاوأأتجهمماقىةإمسقاأحضاهاالاوالكيعيرة

يمحليمصلتهامملىنخيغمالأيصاقوالفقوإللىلسالاعقمهىتعالمحالفهبرفاياةمحأااا المالمعليهخموسىوطاالشخلىنوسلمءعلبالثهمحدقهلىووخالنلمص
فغألفاالؤعهتىرؤكطكاكاأقىففيممثىكأضاهوقيلإللةأاتغاضالكالعن
ئاظفاالدعوعلطأخدكقوللءأولطوءفخلىحفيمالءروبئفيوءىقاموحهن
بذلىأكىهقيلايلذمعهكاهبافاسهليةثر2اقىررولىءافرعوتنالدصلوقى04الم

يرفيفاالكلدتهمذآبركلنونواذقألجمووتاكيءياشلمحانلدمنينبشلرة
ثأطأبثيعاقاةااوسمةانوآسءارفتييقطوعلىلمعزتآلمربااامأتلىومبلؤكوا
تحثءحهفيارصسافتمالهراسخؤاالعمىجمءفغكاايرصودطشتقالبكلافىلمعثى
لمئههتةواصأللىتكلقيفكءافابرة4خسارتهخرةاالنتماىلدنيارأكانت

همتيلشجمطبهاةوهماسفاتههمثلالالوقبهاوهمحوامأيههمتلبهام3و
همأ8ةضهمصمهصلءابآلمدافعهمحموهممهبالمضالههتفرأروقهليابممقارإوءبه
الكلأا4عايوسضأة45فاةوسمايهءالتهصضربهطابهالهموقبقيظءاموبم

4ءاطثذحصبهوزااوجلالواليقوهلىأطابعايمظتحفىااالركاثاحقىلىءأحعلثى
كللطجمشلناسانالالمالتإرأاةاإالرؤفىعلمالنهرفطاشخزعلىحافياأماقولمءقثل

هثىزكأأيصلخزأكهادتاهإلزصألض3نفانافوأ4ثااأعلعمنفافحطال
علصيمكئوأماقلىلىفسهـلةوعااسمدموفاذكلثاظألثللىصسإلتانهصإءلىهوقةامأ

4عادثهأقوكهامثلىفؤوهـنجوذصرثجمرالربافيللضيههداأثألطنأذاخقيل
قطلمحأجمعثبمغةندظفواقدوهوجمههعالىءالمحلتطمحرإنقآووألولدآحبأناوسم
اولعهلمعاصهالقهلىإحبىاظأأدركفكلبرتشرقجاحمروددبعىثيلةأمينا
تيدحموسلمعلبتهلاصدلىيااوابثمححلطلأحمبايمثافىسويألكاتأتقا

آلتقيلىلنحمنامغظنبيهتعأليثتهاسلمادةفاثاحيال4ؤلعطاذظهوسفأخمط



عدوضعاذاالمجتماواثانحلتىشرفلموس4عالللهاصليصىاالصاابكذئااشرفعتم
داللهنوندقنقرباكيعاأكددرألةالإنوصألجمهذلىءددرألأللمححتابأ

هتأبىفاتئمتأىالمفسرونلهابكريمادعمأفىادكليأتوآخرىأولمهلي
ئنالهحومنهراسميأذفانهحماقةةاحريماثهاباعاهاهرأهتضالىعايذكثالتهلم

اءافيكروشوافىدهالالشرافرااصلوكاانقالاخاالثحمىهـها3ذمميهممموصعا
ثوذهوكميالااالهعلسباهوالزعنهـنلهنإهسهذونلتوالدالءفي
أاتفلماقاابملتصريمروالذعاعدىنسمأهأاخإولملقكئاكألمجمألصااواسذعافاذ

اوول3روأناأةاغتاوأجممحاالالتهرصأءتقادارنهحاسمإمالوىهـدواإما
زافاقومحمكواماتءإمرهـاعادةلىءم3أصيااحركالااةصهىالتىلةوآامبو
شعرتاياالمالىفاذايهورنجرصثمصرإلمادهزاواءوأاآإلالألاءعيسى

نهميهودامالةنءاطاهرةاماوتزيهشاألننىمن5اءإمحايهاسبمااللوب
طته9وبرهـامنهصمثعرلرجبسمهالمجنةابخهرشيرارحبكلىفاندةته

ةسنعةااأبالورفيافىمناصاوليؤتكذاارأىمااللةرجصقاذاالشاإنىجصا
صيمفوالويمخخسبهاألىرىسابوإاعالهبملىأنحوايامصرواأسؤكاكلفرقما
ثفيويايمحمعوالذىلىإنجفاخألتفعوثءبموبم4ذىوايمأاهواصةثول
أليقالاذوجأجمألنىلمحاهءيعودإفارزعغيرهحلتأنمعلكعلىائذهـفإسواكحذ

إيهالىتجهألطهامعاتعرشاطهخاقلملىقيانةهـفاادقالكريمتفىكالسافزل
فينحاصيةل11وترىتعالىأقوييلألئثتهمقعدحوءأحمهاحعملوحؤهقيل
عظىئاكلوأألدضاتدكلتادقاحممتوعظددسهر1ادافاأهتافهاحركهإوذمن

أصشاخاقاكادالىاجهتفيرةألتهعذضحظمفالقزكلعافيمماقةلثرتا
حاراموخةنءبهمواؤونشجالىخووقافةمنوتهءدايئضفىادهأمهااولث

إبعثكانعسىلىثعاوهوقولموطيهاروصلىىسميلنامحطأومثوفالظهـاقه
تعالىولىالبرارأةااماصددبمءمىاتثيههـالتتومقامومغامامحوداكلم

المااكاوأينورااليرونصألتءااةهوفىالسادسصنإءأاإلبرأرادنيإ
أفاوال4مونعدأشئليماحهالاأعليإحريمىادخااقياصه11لوأأوعاحمهمم6ؤاألمشعم
علىمرلىاسةالخلوقاتأعظملىءافولىخنإستيالهءفاواكلمهب2هـهوائكاالياشعىولزال

نرإلدةريإحاهولىماتظاىواععإمملالةهـقابهةالتهاأعطىلمادةفامادونه
ةراللزوالمجنةاوالمحمخاهـىوزإلدةممنىاأحغواينالفيلظنهإهمللحملةوأ

منلأفضاالخهادأخمقاءفىشئحموكيطعءااليييررمن4ظياةالىذشمهالطر
وؤهـ3أبانشهذمثماعالنهبئضرحميرهجديتمثآلان5آسىثإفاثءا
قراوحهذااسليءاياالنقيلالدنيابالماهتعالالقهللمدةبادصاعثءعك



98انفىوالىأسألالدنياثنألثذوفثئحتعرهحألءأانااألبئلةولدنيا
المالثلمعقكذحمممترا8الماايخارأيفلدللئاواحدهجممةةبويذقطرةقطرةبات
مؤمممححعؤادضآالدفيادأصاجمزلنةاطبعهلماهااءأيلالرصعهبغطى

فئاقأحديقلىطركطئابر2أقدفىليقدوأيضاالدتقللكفالموضعتر
11ئبولالمادالغالزرعنياوئللقاداجمرذانصالتىحالمثرىألهقاتناهاوقيللرزقا

برلمحعافالمالصأفباكفىجمونكلهااثفمايروأ3إاللماللفسدلقداكذللظ
ئعالىزالظاالئامئسطهلاللثاساجمذإكصهيالءالماوأيفاثمتههواالمحرام

يصعالمالطذالذيردزاداصقتءالمااوأيضاممكزتطهـرهمأيدقةموالهـءأمنصفى
ةءدفءتصنكآقص4فيى4ثي2اقيلمايآمإنآلبلقياقدةفاأمةأفاكاد
مقدمةماكانوسلماءالئهلىاحمىليولمثممتىهيئحذءإقروثعالمحوماكضاوابعغ

قبئءاألعقيعلطآرلخاممااجموناالفأراالمئنألرجهاأىيناكومالهحذابا
أاالتوءداأطالأنارأدالتههالمداوءإضأانحافمقاءلىلوفضارأ
امنعطبئءساللخرأاحموصمأبعضلظانثهأخاثرامناسأهرناثمئلعلموأل

فىأألكانفياالضهئءالذنيارقدودىإنافاظرإلئلةاعنانتهتالمفاثدةأيموتحرا
لدرمالىءروراألرلةءؤلرقعمث3ياالمحبهالدةلزامحألرحوهملقطاتاالدةا

مهثلوءأابرهمءعلدآينمتثصألولطيمانثاتثالخعصيهنةللزفىعأةاتفيىا
إرإلدنهوعأنفمهمعنلهجافىفامماءأبواالهاحالالدثافطودياهـمحعتهمهبعمهعا
واحركأءايهناخوجتوظعاثرأقىسنهيناةوايصوةيؤأعطضازايمرأةأنأألترى
يعئعألبتولمينكصباتيأبتقعىسأةنتكبنمثصفيألترجان5قعأنا
قااذظامئلمهكاللمطءكاظئموقكألىجمنظمننلحصذاهـناامممفازالةبا
يثئصهصحىألنهدجوبألقاجمالىفهااقراتفىلفاالقىأباااليرىانهسءإالىأقلخاا
لبإهأكآنفهأأنزليلمةفابئأفتوبثثاوانمانجهقواليفاثهلوهفيتجالىصترها

أيضاأمألجؤتتةايااانوأايلبزلهـامااممماكئراافأاأصحماحو

وايضاأفرخلطيللفلىاالقلوبعالنأحفظيهونفاأسامعيهبلىفأههبونأيم
4ةءكى5ءسناسلادهآفاءارإنائلهصاؤذواأتمااحاةماكزذويتااليلاأهل
ولالمحونومنءعابلالء4وبافقعسلواتروحومميمشءوفيعيسمهأفىلآلمالى

وفأثعواللوأجمااناىمبثأعوفسهنالمهكمفئثلمومنكتاأشءفىقةئعفئمنل5فااا
لمحأالحثععطأنارحميقهلمجطاتاكدءأناايااالصوسالدبوسحبصهاووممالألال

أنعنأيأننهـمأإنفىتلىوأثعبامنأخهثيأناوالمرداننسوأناليآفاالا
محيبةأئادواضىأهتنرألواعىأقءاسوقأناقرشمىد2ابرشقمنوأفمىصهدثىا

أناتوادصينءهندوكؤةوفىكقهانابقىامب1اقاأناالذلؤبةشذكفلتهـ11

ث

ت
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ناربهامنوافىمنمتوأهنسحلبرباأناارجلىفشخازرأعامنورثفيمهخ
كياحمناالخثنقتاحنأتيلثأنانفلىعمنوأنقبفهعمنبطاآنالمملحنوأثصر
منلجهـأأناسبردمنوأجمسحمقودناقوفىأنافهألحمنسسعوامسزممصأخس

كأرءهيضهترأقذمنقلاأنابئأنفوأضثفلىهناقطأنامىعفوصبمفيوأقونمعا
لاأسثرمنأنالةدمنوأوخبرمنوأكااسةنءأئبتروقىوأبرزفيضفم

سواؤدلوكمينؤصاتأفاامنبىاقارصإفاودمنووأسااألحرمنأأناسهيلىنوأرحمحدص
رخاموخرقاتواثافىالمرئويشلتارتتاللىءتوكأفصىطصشابرهى9ر
نافألموأخاهإيوتأهمرواكرإفاوأدالممنتوكاق9دأعفالىأمامؤثقءشح
هـجمهتوادكاروكددولممردلىضهوهءتلثفابئددأل8بدويازإبأزمحهـرئآوو
اثإوقصضوخاثدوترقصوتزؤسحرتعرفيوشدسودهوسعرثدثهـ

وأهجبوأطىاولمنشموماوأفبمجممعااديلوأفقشدالمئفأفاتوأ
وجةلصرءاوأبدأىرادالدمنمايروقصدوأطلىالزمهمن11وأنشدطىواصاه111

جةرفىالداثرئالىءفدقصأةحابسبمأفرفااسوتبمواةنراللىالعتبقة
وجوزةداجثيفىاوحرةاجؤوأنةلةمنضنولذأوحبيثطزهـواتيواأمافيبيح
همفسنعرطدهاقمطبمهصوفةالطاألمبرسشجمباططوسةمغر

ناخهوقالبياتوراجمثاكاعتحمحاتكاأاعلىنمأثحهفببضوومةوصةآلوبرقي
اتمميثزبئقدامقصلىوآماتإقطراشدفئجاسألىقىنجاعاالؤنالهوياارئياثا

عيدانوافيجمناماعبعاالستاتكصانامىلوإلابرفىحءوأإتاتجماوإرؤمماواثنىب
ة9هادبوهااجمرثامئرالضاوالدوهمالدآالقهاروالوجوجمفرةابىواحع
آلالمجمللةالىاييمنولىشمعهآوأبوابررةولىةو3اآلصوتأأتءوثط

موانوهاسمابوسثتثؤانرهمالمنأخهدلىالحوانتهذأرونامنشئلهإ
ألمجاسكأفابدإعروانئوصشقدحلىءبروامميفوانمريقثهءحمةةتفياممرتل9ء
11خاألبمأرتاحوهشياعروألمخىيرهنتوءوةهيلىطوىصتجألممانؤثىان4وأ

11عينةاشتكهمإقاثوأيزالأممابيخاكاأمضلمناحمناردامىفاءأأرتاتآوياينارايى
ييرأنايموهمهنعوةخأوآنىحهـثنفةوأضسايئنهلمجااقودئىأبر

ثسباصثثالمحزاأنياكومعمأناآلمةلوحألا2الفعماةذالوأناآضلمحالوأانزخر9
مرآناساكياداذىاأنالصمنكقووص3أالأناوبهأفىأاد3أالهـيبئكياؤإ

وأممفلذاأناههلوافرحةاأدنأنايهةتاكلىالمحاعإطغرووالزاساناالىمئحأمم
ايخسلىلىءالمحيلو8الذممماأنالبالومحانإمنماإبطاالذكلرأنماأظأأركطالذىالطارأنا

أنااتبياااواد3اناإص1إسساضاثاأهـىالذأنالىصدقيشاطرءااأجعلكطالىأنا
سزئاقوساحيمتلدةثموقواةمحعأصكلألمانمازينهالمحزعبالتداسوفلىا



ا

ثكصصغىلىطنماارقيهثتهامحبمااميهمنثراهمحرجوأ4حقبإمسل

األبوابصدتشزلجماالوعاتيروخممالمخاضئاتلاأتمميئىوللد
فيتمم1وتلسوالمجرأحهورتووريهطشجلترأصىالزأبعلىوشلص

وعههـلىؤجدمغثبلمأفرشةأدفهلصوهـونارؤظاهوسالزأيشاطوهـكللىا
نضىئوقلتصوالو

مملهاحكلىوأئاوللهـأادخالءأدريتأ
بهلىقداألفيوأولى5اجوذقىأنىهـقسهحوفى
ممينلىاتأهلأهكاأسوقعرهاادتيةقوكمى
دبتءكشهفىفىومإقسوئاأحبالمءافى
الصشكتصعسدوخنةوعؤاالألعلشبأباأؤرد
قيلهاأحرأوايسة3ثمشتىئتإلثوافى

حملىفيدكاألجهييتلحخراصاتاقوهأولىجمربراقوالؤتألمححمققال
فيهوآإقاريمهمامتأنمارصوقىااولومةهـفاألورقخرهواعؤفىلىاراصأياالأ
إبامنجهلظرأابنسالاناألهيهمااآبضكةقرلخنهفعافاإلفاألىكاطدئاممألما
إتماقااتعرب7قانضؤىيةصاانيعأماعالتأفىقهفىارأمتخأاسأصا

شاجىع3التنساةوومحةصربسرةيلةإإتظفالهـبا41رقاكطالذوصافال
هرألرنبعناثتئةمضىأوواشؤذوقافأسسفئممتغبموبألشةعلىنوآاقال
شالى2بمعلىأدفهمحعلىسولياكأنداحؤأومةقىلءبرأأ2ما9شضهوا
مااسمامهائمحسمدهاياجمهىفالمتىفمالركوقاليليألتةئاعاأيثأفانيواذ
نئكلوعنألئةدىغيلرعكوااواحمقاالخربأيفهـاواأحعهـاهافصتىاكةماوا
مبعىالتهرضىلمحطاورافىوأنوىأأالقامنقازآولبسلمحياوأبالم
يةصترمعومصاالتهاصلغ4اثدميرفيكحجاعيهوأميرمعرأناصأاونجةهـاا
سطهاطراكروهـملىءأبلهاطأعشربمروءثمطولهماخضرإوءساء
إقمرلهقاإشمعهىبمالوالفغصابخالدةباترمجرىحاتلراادكءدوأث2يخاللمميمن

لمصئيؤبهتزحاجهاآذشايعهـاضازالالربئكياوانتعر
ذأثكلصاتظثرأكىاغاوفؤوبخفاففئالىافيبفاقركطاذلأصمعفق2صرل

مىلنجطهـراهـذللظفدنرتهدصاثرونمزطافىمابدصهكاؤلعمهلىءاجمألمىثذؤأل
يئرحالمجىذوونووواسهتهاودلطودهـلئئىاذله ءعلةجوشمنكلرمحكرهعة

أثهرتجؤامألفيافاخمهمنهبحمنكمهبنالىرجمسكءا4مهـلالأربافار
سابفيذبأد4يعنىولأللهيرثزدفضرىأتخهنأموصىآندفوتسقاها

ت16

يه

6دة



8أل

اعالىؤ4احفازحضثاةزبربرمفاذااودضبزتاذنالىمضارةدهـالمومناال
املىلقدوصفتالعاصاينالركءلققالمهطومحرملتقتاوشاهلمأآلفعالآنته
أحدمنروكلتأةالبصهـاهلنءةبعأرجمةظصمامالتهفىشاقدهارفىش
رقاابوصمحنالتهرضىنصارىاكأممااندانسان1ءماوبرلدولدولدمنىدانى
اطأبوالععدئا4آهـاصهماييثىءشاؤحفءوسعاجهالنهلىلتهاليرسمؤي
النيمايهابن

إفئطإكصنافوقفقدفىمنمءباكرعهقااهنهوجكربا3
اؤاهرهخأكىءحةكافىوضمحرتهأدرارممطىتحايذال

بعفائرهنالى51ثمالمخاجيدنجابحلىغابكو
جواهرتهوىثضمنتنوبءحببااالؤهتذوبألىضىفاخ
مرهسماودمهاهاخاحةفهلالثبهثتاتساوجتفىحرأ
ائىهنههوايسودداهمقفاقىومنصغىءكونسا
هنمالخومحةللممىوحييكااثأتطالتهءليدناريدثلررزيارتهةءسهةفيروايتإ

إحظيمامالثهاسبهةقىءأويسب
وسلواطالىونادأهوئرىدألرممملاسههـفسياةشعراك

لذااحالؤصعوثاالهـمظاعناؤهـدىقدزاداكاكئنراالبثه
وقدبهعضكعدامكالدمدوازرىمهضااللبابوقنىتأدلى

ءوءصافمنلخاقاكرآاالأاهـوأفالطمازلاويزيا
لالىعواإباادمحالناسشقالمءالدآيهرأاىأنلىالتهايرةالض
لرصمنفااناانباءةدارثالخااتجاهاتا

وشالصفاعيديقامىخعلثساافودطاصدزاتامن
لىءالءمنعهـوونسكهثعىلةنالوأعطىىوأاسنهنى
لىوبمناجوهمالتفىتهءبخهثخأ5حماتءأةيامن

لءواولأالدلهألمحءقالمةكوومقيملمحغافتأ
لفيواالىدوصكاتنءصاشاكآإهاديمالىيهماقاتوأدته
محللمهءيقفمهاالتهافىفاشفعءاإيشبمديونأقدكالبأجم
أحألالماثبالذىلمحاللامنموسعهدنادىثلىوأيسأ
لاناحرؤمفىفطداىسأعقبهض1وسيرىفىأوأ
لىمفءراولوتأبهاهـهـيهأنقلمبتوالىأىوأ

دببهىتأوالممآلراىمىوأءأتدبيروبائرقإلزإميكامغر
صى

ءفابئ



حالأجمىاعلغصنأجمصأءنناإصبواهأتعتقألىرافيوادااأمممابهآرـفا
يصمنأشوابوالطعأمدآلىآلمجبحنأالدألى3أللىانمأرئحزيداهاصالماش

تهمرستقيودرتهميدقاثهنعأتذأصامذفيسأنطاأععنمإرادااهـقادعدمألمإ
مفنءالشارثهـرايخعةإحاوروإفتظارالمفنخيردامالمحةوصهمت

الناسصة8اصاالماخمنعهءدسىقسبهمنعواجأامشلأذراايوئ
راتفثاعذلىاكاوأقاللىأءمألدجهـأعناعنفعهإلجلجعهومتأطاعوه

لهأهـخابكمسلهادتالاولؤدكفافااجمالكأوإتمأكلىائعوأإ
4لؤعغررللىظخضعتالتهأحمزةخضعدمفىاألستنالحعمرمئئثااعلنئفاتيي
رقى5امحاولومئأمعداأهنآأمحرامصأوراألمو3الصعابساتإ
قهـاإلجسامعللدمنأثآاالفياعللجمألىزادمغافىدقمنآإتا

الغوبيرةأأخراخوانإألمغاداةالمحذنأمادأتدءجمطحرمتخيرخيرأن
ءالنآمنبكراإحمتىابهمىايسهآياانأصاوالسةطلبعنلهاصديقأمحن

لض3كلإتإ4مانعداششمتدهـءحزأهـاثميوآلفدهىيعزفيباغ

بآاألالمنوننابمأشفأقطراليدلسأنالخطمحةاامنبهرماإلذيةاضمالى
اتدهالرسولمجعلىتقوماثفهوقيسالؤآنئنهءألتهمآئهىكلفائدءالىلىأوا

فهـأوعقوبةأ2غفبلعندتءكنهكليداكىترشبامالوقيلىوصغيرةفهـعنهوبمميكلهه
ي6يمهتحعلىمثراخابتةامادموذخوهىحمىذالقيئئبهرنةومالمهره
فىشوسوألتهنمالكلهلوقيلمةوعدنييعقيشرضرتشريعةثريمهتىاخميرةفهو
طصوإلثوةلمحهونانفزهرأهـاللأليدهأداءالتهاواالرزرة3آظيرفهوبمفأعله

آلمنمناحممااصأرباالرزقىاطالبوذرالأنماخاكاسبوباطاجحظوأخوبلل
ثأصهعضلألوأبنحأبوضكهطانازحةبهصبنلدفيااللثخ8ايهاالماب

اتداثالابتههأفلنافمداألسؤأينىأبوطبى9وملىأفيضكىالقطالى3زءهواا
الدشونروتفبموهمقونبحنمموموونميمقعامأمخئةثاالااأهل

ال8واإلهآهطيتثامنءإفقهااوقالل7ءأبنفناؤصهءاالعقهمأثمااوجعل
نؤكالمنلقثأقتبوالذىثأولشوإهأهـمنأخىلثنأهرامانشحقيقوا

تتفىعوصفهـابءأدكطولحكلىءلىلمىيثيكوأهداغيررلععثىلدلقهالمحامامانقسب
3كاطاننثهألدفاندهآيخسةأشثءاثنءسواآلمحاعه4تماكنرظ
ثئةأنثنوامموألاماشلكضوحيهساحشاإممولحوأايخفكلفاأوثروع
ألز3ةظاماويرةليأاماكأمعروهرةثءزهفهحبإحواجمهمرةاةطغوا
فطلةبمروة6ءوبرةءالىسأخهاوذوباعايرهطمهونلىقيفيئكرها5ص

ثبتزناناصعادشعزمئدافرةشوالثفأيمابفغفأممهثأوأأفىمنحامدة



ول

قابهـاثعظمنماشخصصضرأداالمجمهالكزكةقىاهةاأصلصعديالطر

شماعةبواتمساقاالمنئبةالىضسلالهىاآعئالماس01جموابنأسؤةواشإصيم
اذالرركلدلئألوهومنالمحئصساصدداالحأيماق114أعلىفرأوءا

ووزطننطإامناعالكامذوخراهصمككازةأفيإلةأيمادط12
افرجاآاركاالوألرمحإليغالىهـأةاألرجكةأثرالالبمهىشلةواحا3إو

أهفاالالسثواماالراقلكواكافوجاأآباطن2يناببماصاأمىصائةاركا
ابشويتهاهراقمسألىقوكافىألطلىام6بصألةبالفايمألمإتيىىا

طرروأنحمعاازفصقذباللهةرلتهـسيهرأتتةوفاواذمحضسافاسالممى
راحرباذه5بعةزوقدأمماومليةدفاصعليقويفىربمتذكامحرامهآليهكضافدا

قيماأبنقالذفيتعمالأسقالثكانه4فوادوالخبرءألرثجحبملىءمحزناق5
ىخصميالهمغهالفزالمفطاقاافافحثجداألقكايغطلمثىابىوهذا
ضهاساأقيطنمااتلةدامامفءالعاهـاصدوفبالخعالبمبرلمرامطالقاهدط
فضاانظةرلىذقالألازوجمناكأبرأأحاعنهأوممودرالهورقبرأوء
ماواليسيتيفهاالفماصراصاتراوالىنرلةكأسااألصق4تهعنعر

فادقلمضأثذمقالفالومقةالثاتعمألااؤضرورةكايرهشالبحىا
كلأهـةفاشاالهكلمأذااؤبالنجمدؤكلااذاؤاتوكذئاليمىتفطأضا
انيةلؤاألىوامتهولألمكهرةاظائربمللبىالالمفأفضاعذفبهبدذ

سبةةااقفانمساتتحمحمهممكنئقلىممائيأأعانبلمونيينواأكثرأ
11كازاأصاندةلم2اممواتاأل7ندواوالذلؤبابصاثاهى4السااكامكاتحبالهاالمرفي
ومهستماعطودورافهصافا4فاالههذهالهماتاكثرةمانائرهائماثرتعايهاطععأم

طواغصاطهوالمفالأقامجمممبسبتارةناالهوءتاوةكانإالىءاوهإةأما
لىءخثىانجذضالمذاقأملىفذولى9ذالثدؤطاضثطرفسالثةانعيي

وهوداعسبدثلىنجربهداافرازصرامانعذلمثملثمضايهافهحصوأمأقمىيهـهـوعهىآاتها
لىء4هـتأ4ؤبرلمكفاممكؤنوامحاوفعولىدهةحدثنفماراكلأنحنبأ
افربف1ةفاذايةصمابدلطتظاهلةةصمشذءنءدواصحمهالنيكأؤأاذ5

ئ3ددايأةجمطوال1هـءكأيوودالمحسةةزواللو2مما14االمح اةكربها

5فانلخطوةؤلمحاماحة5فعنهمتهتزولغيرإتمنلههثهـنأنبمشانلمإ
كدثاعأمداذافهءاللهوضثهى6ثااقالحةمعاأبإينالألسكتومءمااحعن
لظدةفا4بء1قدعنلفماثباخصااخرممطاوتثدءثتتراثدذتفيلء

انهؤإثانبوهامنجغهنوأرمعضحزءادفمةبهالروسمعاتئهاحالحالهارسرو
فدمهعنةهينالبىاراسلطءفيأنهصسعدأةيرمىالوفأللمىولعهاقةلىماصقا



ثم

مآتجكناهءنرىنلمرمىيهالنةصنهأوثلتنهىوذشعاثئالثلوصواوةائا
جزايخنفيريفتوعئرئالثاثطكصسخةاتسلتفاتسئةأصفرهىضألمأبعمقسته

عته4أقسنينخىألىلمحاتثر1فازدةدثالمحدهوكابنفىألشهةمهمفى
كاومرآيننهألمجابمابنبرلدخيةحهراشتيأتشاحبنأصاكولذاداشيرو
وندلمجاجفىخمينيىئالثأكثرمقبهحقإنسكأمأالثشتلىئرأخيان
هأمواكمحةصاربهحملسءدممهوعيينسةنحؤالردخيهلطمماكرالمحاشيشيثيئإل4
اوازجذتأيسداقماحنهآولىبرهآظعهقسفتنءبئكنوالولدئألثامينيفةأبو
أيموإلفتقاعوأرجأيديمعنالقطتعأافواللهنهلفرمحودلبوع
ذكرهسنائلمابنالةجمسالىيخإثاليءلعصريناحمفييماسآفازرةأإللفضاعذفى
لمعمهجعحلىيناموباقطرتطصااالؤئانهإوقاالمهـملهلىالمافصفىؤطلدطا

وهـرهاإلدظهقمادغأكلمىأانءفاتعالمثىزاهكوئبهرتهثللثابسزفولىمهملة
مقبكثةموضحلىءاعتاطاثالثهدرحمهافئفحهالدكأبنكليئقفتفىثمقحئعاأهمالإل
اساةئزاألآثقفتاتءاتسثطيرطىأاقيأفىىعاأتواحااثانهاالاذول
مألظماالأغيقكأاتاالمماالإةجمخطهالشلىأيطممراحثاشعا5

مأدتادووردت8اءلحطمآولهادوبادهـااس1النهآإلصآداالأاآهىأ
حفمهملىهخمإبظلىءتأراتونغمابعدالمحرذيخلطقايأالضعاشوؤدتما

عهكنفاأعنونيسسىخطعزهربثامغمغكلبدإن
اصهأفالىلرتههـةفيحاذكةوكلصمالنأنفاعىذلو

ءاشكأؤأيصءأجؤحرلضمعانمااإءاتأقخاسالئهاالاالفىأقارا
8بعىمدفىكاشصشالىالمنههـإصاأمىآلزصاتمابانيمةونةةث18لمحروفا

اتنىعةاعالهلعهـبهاألشألكرفاااداساهصحربثالضعفآاباقططألث
حأاقضتةمىقياثءعكاأضمءآلياشاقطةانءةمحركلمعمصفيهلس
باحرميعبةسساثياكلىيرصاسإةاشكأاقامحارهفيذبهسافهاصوثهعبودكلخن

ءثمأبوممركوسمعإالمتهافاعإاموعفلبدأيةمدىالأولبئءةء01ل
قهبدافيناصا15هـءثماشبرلهحافيزلدغنورمعتاهغعإتالمحسقثملىءكعصألطنم
بندتجاشأميزبرغإحريزنهمحاءسبنثمانإئجلىارأصئموتخللالزركربنأ

ثمىثممديهـاصرمثماإئمفاحأاأفلهأيهإأأإلدولةالفهأقطثميزلدصخ
شثمنهثملمقوحمكلاثمفقهئرااغمالمعمصبمنأمثىتاثملىركغاحءادثمثثاس

الطئمكلى9ىلىدواطتثمنىاصبراصمحتإتاثمهـلعشمىخيرالمهامتزئمأثملحمعحبم
ضفازعئميئاأئكلمثهألىلمتتيككىثههاوااقاهثميمالندمالعىهـاابعه

حملمزثاطهرئلماخمدىلمشم3لعارشما3عإةاثمدىإصاكألفاحليرتاثال



أول

لمسححعرخاع1لظاهؤاوثمشاأائملمصتفئانمدانحتهثمثئالمةثموققملخلراثالى
ئمهر11للهاععلىلمهدىاأوبمإفاطمناليهيوقالذالعبيديرنكذاإثوئل
أختهبمهفءألمحاكمأهزيز3اكهرةةلمعزتاائمبقيألفراىرصاحتلمحصامئهمرابائمالقط
فائزاابثهوولىوقتلفرخلىلظااثمألمحاظبرثماثمتعدللمملستنصؤئمامفئظافااشولى

ولدهنملدفياعالحموعروأالفىمىبوابىابعلىتلؤنممخرىاوهلعخاضدان
حادل11ئولدهملاايملدينابألحيهبيرأخوصالعاثلاثمفضلألأخؤقايزئلعؤا
تلؤفمألوبالدينكأمالح51أظراحضوواهدوأءأسا4عاتوقبفتغيرخلاإ
المكسآخوهآددسب4ةائمهرأكاائمقظزأظعمانصورئمنهامامفئاولممأقاكالا

صألىفئمقلمبدمثالثنقرأسعالهـجنوقالفيالدمجضاصاطااثما3خل
نولىحمبغكاالىهولؤدسءافاأخوهخؤبألووبنحلهقثراالثمنصيئ

يرفياألىدشءإناااطنموقتللالمغدفرالجمينالديئاالحادلأ
كفيااللفرفآرأبوهمصسأةيذازتطسءناداطأفافزناكىسبهباثجمحائرلىاؤ

عرحمقأاكءنملمغضطائشعبانملأصائعيلايساانمءضؤحدنناصرأبمئما
تلىءالمضصوزلصنهدبنانلثبسفإيأنمحايالمحصثىرمحدبنئيمىلى1مقتصات

مصقوقافياصوفرجاألنبرقوقلظاهوئمطلثبهقحاياعصاوأضءنمأنث
دلحطالمنداالمدثائماسفرمءإاااثالمااهـنم7لحمزفياحكمورعبد11لمدا01أخوه

هرانظطالمدائفلالمغدفرأحدالمالئاءوبرولدثخالمالياثمإروةومواأعباسا
لعؤيزاكلم51ولدثميرسباىشرفاالالمكآةحصؤدأحمممالصاع1ولدرثبم
شرفاالأامحمانالورعكطلخصالماظ51رلدمالظاهرجقمناثااحشىسف
اإباىهرلقااالمائاثمدمرخثإظااالمللثطثماحشأشانؤكدالمالثولدهماتنال

ئه51يدأىاقاوفصاالالمكثمرقنتلواايلةىسلظثمليغااهزترلظاالملكث
ورصاثكنآءشوالمسا3ءأروقراافى04هـومح14اإرةإفآفرةارقابفىومممهوصره

صصالناالطانسفءاألالمألثئاحارقانصوهانضااالائمفصلىسءإخااالمللثفىلذهثم
زعممآراخورىنصؤأقاتإلدفراالالثاموقشلاخصالداىهاومالرلطايامخارفملو
لوااصفيااؤيطنعغبناليمالمظفرهالملثأممططاناقاةلمأخدوجاكماصممكوهء

اآلمااندعاامعه51ولدفىوهؤكمرهفىانءبنساماصنراانالثماتملصإيوجلىأمؤ
لهدواالهموءاءقرباعنهلىهاوأبعوأسذيااتعالىاللهآاأأهشىن4المظفربلمها

ىمسدواةوالهطءلبوآاأؤأعإلراطغافيالنحرحموبئعنألىالءالطيوراأدةإفاينء
5أفابرلأأياابوفيثعاشواومهزءاواةإدصءحسرارهوذوعومهوهوالرألهط

وذوالهماسأواثهواألشاالأوالىطىاصاشبرهيوصثالذساهأكبمنىا
طفءاألكرصمال1شلاخواسصواإساقوايالطاسامهبداوصقوالبتلاو



أ

نعوامسعامىوالوإيتوماتاتيئوأواوعوعوفوالطعشامواواالطل
تىالصرنايولسفقولعىلمجنفاننةاثومعادقكاأتذااشأخوارويافأئالة

ببأونساجدفىمتهىقيثكألثرأسياوأكأسعصدأتدأشاقإلأاسيألمإيهء
زهخلمنرودأةيرليشاابتيالمبداظونووألةانعرثىلى9يأورفعله

ءدالموىد4كهالنيمصلىاأنبدلهلسنهحنكلعاخرخلوسنهشحعاعثرفيجعالها
ندايرصوسهةءهدفكاينلىالمجوشهقاةخثونجانؤزوصيصآكبط

من4برصثاطمناألكؤمالىملناالمجناشءممااتدةفاشةلرؤإلمحناخوهذط
صالمأوىةالخأدصيمانهصسإفردثىانةئ7نةوآلءعناقاءيرسادع

احاوأائعالمححثىقوبينمقعنممدبهرخهانحوأرالمحؤدارالقراركالماسدأرأعد
تعاثقثىلهانظرالىصرتعتداةفثأراضأاذةالواوذهفعأجمابمتقئ
أذاذولاراقاتءطءمطأإفزىلضطانظاثطسمسبعقؤلحمنمقولوقو
صالمعمافىوأرناةامايراالممعالهماويةلمحطمهاآفىةسيمتمبوحتمجناعلىطز
سءخثدبرأأاألبرةحرهاانملتهوذباأقسومكلجز4إجماألسمأجمىامعهي
ةوالمدصأفضايةصةآكطإكأإانيءصهاضاجمعادإلحةأه11سضاحمطاءالدأ ههـكاىعيرا

11ءاغالىولةصهوهعأساهوىاعمحاةفانهالىلباوينسعفىثفضكدةأظ
كاااءإنواألواالهـائئثرذصامببمخرهاوةزو8رأأمبإلدفهياة12

اافاكاواخ8إتاحبالناهـزيئخافولفىامهبضهدةممميه51زانلسا
11نمذلمحرثوزعامواالةصومىاحمنهعلمرا4فصواالذالمنءطؤالاعاساقضةكدواوا

ابادإةاتاإهازيرهءءآؤقاتتيامفىتأمنخإممكقالنيالدياتثآناعتا
آضهءافىبرعانلهثطاعه

اطاوعأإفىاثكلحسكطرفنابازىواصبت

فروأ4احنصاؤيذكرلوا11فيقنلبروتاحرقاتيرى
رقااصهامنمايهوىكللىءاحءحشالرالالفيدهتا5جمو

مخظاصالمجحقصرصىفاصبمءهـنا3مقآلديشهاطاقالى
ارتناأزفتشانففاهماظهـثرءؤعتنءالمط4وةلىءمااؤاطكأشفام

افه1ربدكيلتءئسنقاليغللصاظدلةبمذصايعنيميئيراتفعلمحيجههأ
وهلىلىولىربقلعشالظلىألألنفيأيناماشبتعوفتجالتمملىثومحلمهه1القلى
كهاطرقاسمنيضووىالمححهوأطلمجنأبيأطتسممزلىظأماثهللرف
اإلمحيثىةكابئءلمأهـوأكلةوقوتههعدنغه81صحكثانلرظتفيؤصهثرفيانجظط12

6اهـررقإصاحئاانحازرةظأقهشمشقلتسوملويمإغهقممأتمععاة
لىثعكورتءيرةافنالنجهرشتفىعلبدالتعدوةالعدوعدىسطواغلددتل
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حىطثاقوللهاأألتىىلفتنهواالتعاقارثردهشبباليتموبهكاصمإفلهراقالإصمذ
2الثننارمنصتصراومعظمالنظرهاماامباداثلما
وألنرتوىإالفولسهامافعل5اصعافلبقطوةنأثركم

رالخعلىاحهمىفوفاأعهيىئلبهاءفااممأواثهـز
اراإلالمموحبابرورحاء4ضمقدسأهرمففهمن

فالأىأضهبععوألاصيخاسمنهقوالفثؤرشهألسقااالئحملطاأقلةاظ
محذكورةفا5الاللداومن7ضصعاإماللىادىأ5أاجارأزحددوقسطءاذااإسط
صهمبرأس11هذضرلرافىلذين11وةةطعثرةخسوصلقيماآفىثعبريئاهيرمشا

هيمامراأجمعينعايوسالمهطهاعصلواتنلبااالولمحمنالطبغهصمبمنهاخذو
امالةمنأمةافااقةإطهالموس4محلتهاحهدحملىشفئإةذواالىافى2فيربعق

عوواشبنعرعبدآلنهكفهدالكبآسالىءضانأبهوسءاعنههماللهرضى
آناافيفغصذنفارمىانساطألقمافيانمرىفاوندرأديآشصأللتةالىعهألعاص

بعتلتاااثاثةتنالحبقهآايناجمايهمائعاصاصضوانأصعآضينلمؤآأعكائمثة
فيابرصدشباأدشبهأدلهعالحرىالمحسنبأحيدبننهماوضى
مناوأخهقةأولاءافىإلبةرلحأوسءمحاادةشيؤةايىعرشالزهرئىت4يمابرا
صلهابئافيفابولوسفىصااأمىرظاتأسوناالؤاباللهنواتعناتاتاخ

قةطاءالمبماركشالتهشصورنجامكرمحبابويطىجمنراهولهقحنمذااحمدبن
فياللهرريهرمانحرافثانجبمابهثهمسيرينعديقاتامحاساتأمنأمسهأفيا

ااوطاالخاإللىيهةلمحجمناالرأؤمحالخهآنرألمحسغحمآدأحمدعدبنلفدتأبواحمصلم
ليمىطاارسطاهىإفيمالسفةأمالماونلهامنةالسأدطبفهاونائاليووسلمص
ءصإاالطبنءةإسالساطبهاءىلاوفركدالالحديقأبنيعقربوعىبطل

خهمأوديمااثامنفعناةإطيهاءآلرازىرجمإكوياكلاهرفيجيقراطاليضوش
لنصاوىامقالتاسعةاطبقه1روبكأيعةموقىبرافاالبنم3بخطيئعبىأ

قهاخيملالمجوصيامنالعائرةالطبفةالمطبرىزينأدومجلزأاترصصتىأشاصينوراحهم
يقكلثرمعئدلمحاااطبقةامررانكمغاماستصافينخربنجبنرتلىديىربهطمرأ
عبعودعهوبئشأمشلأبوجلنهعهبالؤفىالىبهةاتهذاعتاهمفىصخزالثوكطه

ويمروةقسطجنهكهـامقنيحقكرةلنأاطبقهاإمىلابواابأبوطافوىفيااش
بنقرباصاللهكتهمحبدارةااخكمثرقهقثةالئافةاهاوهؤبناالىتىوصانعاالى
سعيدبنقرأسةابطاشقعنالرابعهةأفيالراؤىءهماينكابيلىاؤلد
قطالسول4اولعنأةإهـأكلثوملطفيمعااثثشلنمعاويةبنالممىانان
أهولدتأفائدةهرودادقممالبلءنهاولىاخرىبناقثادؤقاألسا3يدنا

حو



ذاء1اةأللىأطتذكروأبعنكلالبعهالمثبمامإواألهااعهماآمالبااح
إتننسووبمأنىهـاتصاواالفي4وونانجأعغرأصالوارتداداوأفامأوأيهقا

انفىيمااخريأاتيصيمااواطماقأنغوسايهاأحىسترانءدين1دةفا
حورفحالطاللثأاضىوأيغجالمجوةفىعايهة9تتصدؤالكالتأكلهماأضاكحمط
وبمفاعوعاواأحياربملتحو11أخرىأمالتحآبلفظكاحأيامتإماا5االوحل

شهرأدمعةأوكثرمىامهطلغالوطداآلفىعهباميوالارىإأأضعليالوقيل
معهوالوتوفألد1رةأظبيىاالمجريعنمالمجهوخووجثرعق1أصمم

لعفاعمئقاجمعةفألرثاموأخ3ةظقطعالألاهـمئصافاوكيلصشسناتا
انراه4اكعفإبئواالمحالتم3ارياكلئهاقيإثخاوااؤ9امماالعدمسأفادزقى

افئوألىلىيرمحاكىماصالماميهآدمأيوناقبمنيةإهـلةقهاقافناواالراواالرق
ضأحصعهجميالوعمقسهدلطاالعماعةواجممعقشاقلرمنثقيلناساحقاأولمجظه
ئشنآفائثصهخمةامناخرجابهمعةرمصنكثهمرةلمحاديةلسااوئعدننجه
لىءكاجرعىعنأأجمزىاسءفهىإشيرصيمدا11برةأفائرحيىكرناالمحدومقلآدوا

لمعلىةالىابرهذلىظاكرهدثاإئدةالاللجمجمالعطاهكلىالسأقالرضافائذه
أسوعألخهاةفيالبهقمطصميتظثدةروالعالنيهألءاشوااضدقادهـفاسافيال

41آعإلدأغالفهأالرهاندةعايهغقتهموءثيممرأاالبناهمنءباالقدلمجاجمىيافى
بهنلمدطاكلثأذلىصتتهاهوإلقالمحنغةرهىنشصرةامنفييأأقاإصالما
ثيسقوصبمباهـودعندعدفاثدةغرهاالمجههاكوالتمنثمئفىاصغوالاذ

بثصازهرةىالاداانوىواافساقيااوخدسساخونالنأصعفاؤقي
أيدناسلماخرجانهوقيلىاإلصعواثحىااكبررالمرضاساروزحلاالصمرسعا

بةىكأكرتأألصاتبءاالصصبهاهذابهصكللباناححاسمصامنمامأسكابهليىلسف
منلميمءوأمطالصبئرتهاممماعفقمالمدطانهثمررااالثثاتةحمرصدظ11
رلدهيرهوب8بنأتمئاسامامحلهدأفخسلماواخيقةماممغاضماصدباارةفاآراا

تةغمغخميرهافةامختوءئاثر8قلىداسثحبعدإلمغاويألغمكدأنلىقعطتو
وبعفأوسلطالسصااوعالفانصزتاقطيعهبفاضهطهصماةسهالدئيا
ربآناثاألصألإجمفظعليحهفاسستعققلبلثصألختاذاطلكئفططله
ءبوفاصدقءروالبمطوداياصلةةامعلذلهالموبةساوةعرداهأأقاهلموبةا

أصأثةاهتمااةكأستثىكجإامنبئارصحألفثاألىايلااألبورعالنقه
جمعاشابئقققاثحةابألمتأآل1إةامنضيةولالرلدتربئضصقو

مممضلكليهأهدنجعىثفرعزصاجةسيدئنامائصةمةيفهدأرفيتكلمنهاتارضى



ناددستلحةحلىتعاقوالمسلالناعاكأعلهعسداضىسبيجرجآوصاالل
فرسألىاحميهء1فيةفراكانافبئالمكاراياجمألتيئااهلوهممصالغ11حيبش

ءماضالدالبضاالينات6يافيتسحىرآتناموسوثليتعاقوهثآظالبعر
أنكبنآالمحرتوؤدهسأفالعرةلدراملىوادغإضفاثافملوأواجمرأدفانالأوا
لمجراؤأقلبماالابز1ايرواحتىفىملمألفولهةلىاوأموأألنرينههلألومفرعوكتءا

اثثههواسممحوديثرمار9برهةاساقهالااصملماعمهاوجالمجررصيفهربلوق
اتردضالبنبيرالصقالولةإيىباالأوئلىأبوركمالمشوذةةلىالمهموذنواانيث

مازتهاءأومحزت4أماراعإتالضهوصومكئأميرالمعتباقهتمدلىإلمهء
بزومنصنجمىمنالمجىافىء81برتيحبوالىشجز

لىءصبمنداكباكأجمنيخمىمعهكاة11دليعمكةأنعرتاذأالنأدفإئرفيل
أمنقالفىوةلفابهتلىءمنكسارأفاقالفرفانشدهفانصثعوايعارهلىا
رردارمأرصقيقةظ4ينبغعروماالمتوطشلهاهيغولىلىطتةدتهأاققاؤال

الىكأتفتبرافىبرؤصةأدءقومقوزعمصمدرامنرالروممحىمنتاخوأنوهـا
ةااعدأذاذالصدفىبةفداوددذلعئمبةواكيادافىشؤصدااناهما
لسرإهانىصهلىأفبطيخارذبلواإقلزمالالىثاتهحامحصرانلىث
لمأزومىالىماوأإساصلاالىعشقىيخوإهشاحمراإفسأالاكأفىمالمحعرالرمأرأ

الذراعزاهىخومنأولةجمرظرهعمناتفدالذىبالمصلءويةدواممما
نايوضىأممرخأمبثهوصبععربوالدواعمقوهوأطووالسواالذرأععىوث
ذايهبمىدذدوسهرأفى1قوااصودكانضادملرورهابذىودىروشالرشمسههـ

هةيملمإاغسهليدثنابننكثمهرهالبهرمفىزدةظيرهوخأثافىومثالهاصا
عااللهلصآلهرسولفقالحرفأصبأدومخرجاوىمراالطأيبئخفة9هـ

المالبههقمصاادثدكنوصاتجطفىبالمآلنصلهاتقرمخصإصذاءوتم
أن3فهآفىنكمحاأيكتتنجاثامءوطهبرلداهشلىاكأصرانوىه
موتهبعدلوفىهتزوأسكقارأناتفأراواتلضالعمقفىركأامثءطيمال

ايهأأصبمهولمالسيلجغهظنىوالليمعلبرالىإتءافقامنممحمتهالللوانىسه
لديهررىاروادكانتامالءأابينفىوبمو5لمحوارجبابابهكأرأاذ
لشودرىنطاثابتبنيمةهوخزشهاداثوازشثاثطاوىلىكاثرمشةث

أيخمانابئتادةهؤوالحنقؤولتأةاشقضاملمسهاققهلىهـرسمورألئه
بنامابشجمهتنلذوابرلموكلليهامحىالمحههارسولذردبدليمعينهأصيت

ءاىوءصديقايرأىةاأسماههـالنفاقيئاتزالئهررعهلدبنضاينتردمسبنممىة



روأيروسإعاقهلىىىضخإبإدعفرةابهفريفتيطاقوطتةهطثهالانحه
يههـصىظتاألتزامماعواينبيهرينخدفرايخةالمثفىأكأحرجمرمهط
بخقظمحرجمنالدومعباسبنبللىنجصممعودبذانتهقلىإبا51معافقهسا

أههؤنمالعسمامهعاللهرضىبهرلزششاللهصدوتصأطاصوبنعابنالدههـوعب
تئزءحشامههـشىةدلصأتكليثأعاأذانأميهشماصابئسمعجهأ
عاستهبدالعلىبأطيىبننحكلىلمحيناينلعلىذووليكانناتأثها

ودهنمثرةجمممهيرالتئقناتبهلثمنهامنررآتإهمورأمحضاماأءثاكانهممالترضى
هوضالدكهمميفءنإسيفالمحروبفىاآلتيهابنمةأهـهوأبوااسيفبنذوا

عمؤتكنىإشمقأذااتثكنإرضىاباعحرينرثوةتاللهرضىداكتابن
هاالثبئانصاتالمحيدهوصشيبهلمحابمامميفأهيصمنعنهألتهوفكأالخطابابن
بهظمروسخةاعىءجميماميشمعرةخهاذدكانلماوأنهثوزمئافبأممنه

بنضلباكناآلسوبئرزمعةأميهبنعووأفيإفرمىهملراكباوأدز1لتيآهاا
دديتزلمالنةلثمهربذسزوموعربنقهابىشاليرةأأيهوأوقصىبنإحزىمحبدا
اروقرأهااحديهاشاذاشسرنيالوكطموعروهإيئاصعاأروةجمسفرتطأحدصهم
هـمنعرأساطغيلىاللهأكغالثلألفالثيئتصتغنلمن1لرمحارظؤرساوطاهأ

يأثبهأفاالسكراسحيتلىنبمككلفتارضىفانبنررناعنماتشمعالىمقلىوقيعلفان
ءءاللهرضىنريزآمحبوعرةتءأينىأاطعيلهاهزهتنأيهوابالدصكوة

أويثهوهروناسعاكاجبافىسوانإئدالأاألناقىأثدتاكىئءوصا
هطصراأبوودأليافكأسةملفاوأخذصغمىمفمزضلومارإقاسماءاولدمخزمالنه

كىإهوخااكأأربىمنهمصلىفقأنرالبهيالداهامآنبنعيىبناءراغزممطاوبهمتما
بنىمماؤة2دتبنئفساومالرههـئانلةوأضذالمحزديرهؤلفافتخومالرسهنجف
لى8بهنفوبسأثجمبنةاهـنجاارشاتفاءالهـاتطبضهئارقااتبنطباهـ
نهـوحالأشرفافىأئلتبمبقييةهشامجمتالضثنجاثثرفلوابهمالامسنا
جعطمالمةشهألةبالمائالتهفىثمسىهنئثساءثكلنتمةيما81زر

عرىغابصى2إفاودرأاتهواتكانعدهنلىهوإرراباحماولا
شادتهرضىابابنممرألصتقاله01ذهـفيوسمماطينأربعىءكىالىةءاالمسزد
ألمجماكالنبدفيوسلمالتفكلعمسلىاللهاورسولوفدلىلانالتهثبىلمجرير

صرفوعلم4ضااقهلىقهاولرقالراعذؤطهاقهاةسنالىالصللمحنوأأطوذاثام
كمإرىهيظوأولصرقزأااحدوقاصاىدنجا4هوسالمالمىافآكأسقملكمعاليه

وعدىههأزواثالعراقفخنموسيالمجالدمحعقوهومقدمىنءألتهسبلئ
هاخممممائهدمافقلىاالرعقفةنحمطالعاساخافأأفاندةتغقاوليدبنتربنسكر
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ستةنوعرماثةرعقاومنالمعمووقهل2ولحلشجاخرابوثاثصاثلثآعا

لمهـامهةضللعربثةألوآزللرنيةشكاودانةيمواثئتامشومأجوجيأجوجتسعون
يرشددثاوقاقسطأكأسااحىجونجءأوليأجوجشهأجؤأهبعةاالدألاإلنم
يمظ9ارتججلفهسوداندربؤوجؤالؤثىعىأحلربلوجغالترلىأحمابعةأواألرفىبابك

مانقااتيقىهالرممألفاثموةادواهـيعونوأخمسوالنواعةأإكفطهـمححشإي

دسمهمضرهدنيفؤخاللمحاآدجغصقألطفاصاارنرعالهوأافاشهىو4وتأف
هنلملمعمثصقمقكانثولبماصفيهالنعاتبأالبادواثياخأكازراثفاووألممبااوغا
ارلخزيممرصدوابرنآعاشدوألوألتاالبموالمجناحعميئارأسفىاشقالوءا
بعماالىئيأأألفيادمحققدالغرسوقيلانعهوهمرودآلشاوالعرأقؤحهرهدو
مل4أماصكماخصثوذهنجلوأربعماشمهأوناعشرهـوناودسمهخفبعةوأ
افأالفىقوةواثناناأألفةصوميبتىباواليصةقيهالىمحروسوجمه
كالنطوهبوالنةميرجماياادعافىإخارمساذةبهؤذداثلينهـلىءألغأئةءو

ةبه51دءعلىأترصقصادذاشوسبعألمإليلءإضإوخمحينءدكأماف
والمالظقلمؤبازشيولهفهطاهطصتقاالمأسوشيوشصجمتابسهديخةكهوفآ

دةءاأآلدودحىفوبلهأكأنواانموأمرسلءأمىحةاصاتابرفىاءدمهكت
وودخرباصفرإفىداوالمثموقجقفوعىهمدءسمافودالوااوههواهريممحأ

نحيلظألمجميمجمتايةفوبلمجتاجزوصفعارأولىفىألالمحهجقشونثاإثا
المشرفيصكرامنهألمجزينومحثمرععهتياتملدافيماةبصارالماأتنتكافعمةكأةلهمف
مثركىفةلمجرإئراأاوعنهائنالمجنوبحدثحعروبرشالشا81كزكايخةهـبمراو4ثما
لىأمالاثأةجهعشرقوفيلستولالمهشكتنطغطرالممخهأفارقيحفىىئشت3ءأإل

اهاتاألهـدنيااخرثهفهمرارااصاالمجبالدرءظمحمةضشوبلمحهكلئمحاالكىناا
امحرشاهتافىاإشاثعمروخيسعهخربوكأسجعةثدئثىفأافطناحبالؤبفقؤالبس
ةهـلثهشرذلحانهمافىمىقمهوةناتهـءأألاجمألمااداباداةومحىننطاهنىلتابرةإ

ورامآوعىمهضتدااوبوفاعدفسةتممهعمثثسالاوكفونعحصةبمجمطكأأأأوفىاا
اثهالأعمثرقزالثلعوباوخشقطالثأمهاحوجمور3وعفدهةووهإآرأإكا11

منولهاالولطاواسكربااأصمالقااألشقوأهءخ4المجنوبالاومفوةتآدإ
ونوممائهثىسفي4الىفعمالااطءىعرصىغفلزألفاقيلمجنكؤأكااثهه
أاهـالمالىرفاولاطوفانمرءننفىإاطالمماثقئيمألاعوهاأىإز
يمأاإلفاهدغوفؤشسبوبخحكوهنبهةنىاولثمنةمحهءجمرفويمغماة15

تالشمالةجالسهامنيبابابئمغهاقيةلياباعأرالثتلهبئؤكاللوأكابهوهمسةض
همستاكعئدقالدءلحواوالأشهيابآللضرتخالبؤئاكرمأاودخدمدتأ



م

يخماتهعاحوبئبرؤلاةائاثياوتحمدشديدةلمةظءوااظلمفيهانهحاركترفالا
لرآأشعهـريئرصهإنهاايخؤلفدارسمهيلجمثمىالمجضيةث4ذءويقابلوآلحيوان

دانلمحباسهلىثاثكعربخوماسمؤهفىورواأافجمىدهمعفأضعفاسدةى
دةفإخرب1الشأمآمنصيلىخرذاحآوحهماسهيولامعمااجمألا1جمنؤإتثواأ
8نءاهـمىمحدددوابهظفاتوشمدةأمواصءأتالالجمنحمفانهالمحيعاممأجامى
فيش2واجمعهـهحصرائضاسيكللفاكألمععث41كأاضااحبالفغويسألكةقهإشا
ذكرنا4لىمءفاالعدمدأبألرباحكااصألنيابهدهأممرألعلمدومقذاكوعةسا

11الىيارفشإابالأقصىمناوهبهلىاءلاقييم1وراةادجايماالظقوفهء91ائمة
وأوصقاحوبهـةشلىبئءصثدوجمرىابالددشمالوممرسوإحوفيتالىما
إقددممضهومىهصكبمالالدامصهـالىطزبقمفوألدالمحبهثمهموامنزمبويقطحكا

قاليم9اذوخاهـلمحيطامجماأأبرجمالىدابلوبعالاتغوبعقيموفيآوبةوأةاأرمحقمن
مأطولىإلمناألدانهرأثلؤثالكأفيهفوسشاعثوينالىفرسيئأارماانمءعحلعشروبئ

كصمديم11ذءأهلول4مدينهتجهيرةعسونجمأنريخاوفيهصثواهغننئافأهن
سافىااتايماألالشقرىةثالهابجمقىاعرمحنسقامأل14لبروجامتلهرانلا

خفيوجمحالحرايققوالهفدكلمخدنارفىألىالمينلالدبباراالثوعغبلتدئ
والبرينةإيماااالقايمشاعلىفيدةاصوغبهدأرمحقلعدبايرهجزامونبمزءا
ألعداجدمهفيمومجوالقلرنميقطحزرالمحاكأللمعقلطازلمالمدتوكهيو
هوعلىالمغربرمحنةأويرفياننصميراكوواسفاوأخممصوعةفخلفدللفالقطو

لصوجهءةلعباثعةاظاهطوفىباطجثأآجماأمرثادافيرسالةضآلداثرا
قايمهذااأهلوألمانروبئشةوخمسوشهدنةحياألوأليطواضثصرضير4وسبراكبا
هـلتدىاثئاالظيمالسميارمزحلاومئىبىالملبرورجالسمادولهـعحقواالمممرةولما
جمانلمبلجمممرجميهحارلانةصصت29نداألداوأصناألبشهفيرسقآلممهمن
زالموأيمويايراففرريئبراوطهروسمآبواؤةممهـءقاهعقصاسهلىانحتوي
إلمحعاصةساملاشبىهـوصشأرشىكأوفهغاادثياوعأووأصرةأوافناأا

صلزبمائركقوغزةوعسقلألهـبلشالمقدمىويةساودىيةطصقووءكاومموهـ
يىبامحاتممعروحمىاإطفسالىانضنألىشماومنىمأرعقأسفلىيقطحمى

افيرخلكقهؤمالىقهكالدجمووودممايمىرلماؤواليهررممفالهواأفيوبم
دجباللكىثثألثهيقأألزاوآأرزشبلمحيطامجرأاالىحمىوتأقالهصيرهؤ

افىهىوأهلهومعصتةوجمفوولتعداءالكرعااحراطمثتروندلطورطواراأكب
ئيبتصلىإيماشاالقايمالزصوقاإمسيااومندىممبفتالبرترجمرواولالنالشماالقايم

ثآروفىومروهرهرامثزخدوباوؤنرخمانهصدعإبووخمأصاقبالدالتبتفجرأشوفاتهء
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دالىاىوالديلمووقزولؤانوطبوستالتووونلسابووطوسحمامس
بلسوطراوحطبهانطاكيةونصمبينلموصرووندودتهاانرهعملىفهانوا

قبرصحزممرةعتشاماراقطحوةذثراوريةوءداهـماسسوكه5وأصصةواوتهاة
يخعسةاتايمااهـوفىاافاطماالثصاداخانغؤ4الدطجمراسورر
لوانومديسةرةضاعثومائتاشواألطواأخيعؤنوعئعروخمسةرجضالكباهونو

األقايمذاهـناردوءاطصسارةاؤدطؤأهولمجيبروجاهنولهطرالبياضءاحيأزماإهله
الذ4ءصموايإحماطهاآنعئعأثأيضاومنهعلهمالمهوياللهساتؤلردساتءأآلنبماصازتفا

موريوامحمملموعليهالتهلىلىطممالرسوكىوهـإية31ثهوثر6ديةتثةفىؤايمالوطأآ
مزئيطتلىهمفىاظمالايرخالفصهضصلمحهإدخاإبماالقا4خيرمنانهأوسأطهانكا

بحمانوادمحابواثزموارتهـؤيهاساكييمريألدضوضأجوبمديأجثتأفيالشرف
ثمندامواأحكبرىاومههـالىوملرإالدالىويرءإلطوفوأرزنوبردسةسساو

اواالأعشوخوخمسةبهبآصثاللونمفلىاهذاولمغرب9فىالبرألمحمطالىينحهى
ارةابوالالسبروجهنوواناآليعقبقليمالاهناواقلارمابرصامدينة

نزإالدالىرغوانةواالخرخزاتركأكنربمافلمشرقازنيلتدئهدصااقليأةمثاال
لطوشههطنطينيهأابررأرهقاسعومروأنإحالداعلىكأومحيمكلمالىمن
طواسأنينافيرعشصجبالكباقليمالآاذكوباثطالمحالمجراندلىا

ذاوأهلتسدصعلنالإداضهماهلؤفؤانحماالوايرمحثرولنءئسانا

المريخارةإتانءوأصرطاناجبرامنودفىطأباألىأصقرهامابينالواضهباالقلبم
لصوالىءأتركادوجمربججوجويأجوجببألدالثرقمنئباثياخالىاألقايم
لمجراليافبانافىةعالهيمربامثمنيردتنالدءجمرألرومطحويةالشداصاتهبرصان

عثرونانأياوانهراطواوأربعونلىكبارعثمرجباالقاليماهذاوفىهـببالميهلىا
أقليمثاوصاسمثأيارةاشونالميزاجامرامنولماللونيشقراواهلههممنقهعردمد

واشاالالقواالخصلطيااسذللثمعنواالواشوءأصنااللمخافةأهايماالظدهذه
بعضأمبهمفاتبادوااداتلواخ8ضنااللالحطلموامأإوأهعتلمذاثاالناتوالى
شثىالىراتلعمونوايأثالمعةفيانياتاتوأدنوالمعاكاناتبذللاضبغ

لىءعىهثألثمعطإرحعاوالرفامنقلاله4ةقىإكإبالدأديةأهـدألفباتبمب
أالهوأأليدلمماسفعالاالتهتدييرمنالطمة2اباررريعواضغىءكاهحالمهـىأ
يدأوميهآلسوااليهمجاالابهاأدبهأتفاخرتالتىورالمشيلاكعاءادةفا

طاةهادمحساادمراهاوإنماهابعدنزكرنمبههاترلمولىمساثلتهاصجماكبه
اقبلوأماعاآوالمحلألصألةامحإلثلمحميذههـسوباليإحيفالهاهـثتؤأالمرتجزازابحاش
حلوىقسامةسوادفيماعقصبلسامحوجالدينارىإمثياأخصاتىكبوناازهممش



األمحاآاءنحيماءإكبراداحعكومسهصالمدقال4وجالمحاباااوبردامعالذوا
ةنبيىإخايمهـأصرزاحقىالبدىارأنمهآذدثادقهصااالجدلثطيماسأةا

صحالصاائرأدةعرأائثائثالاالشالىلرقبب81ءماالىاهإشوامحناكعةمعروف
ءنجامميضآانررالميوفياةصفئالعيمحاجايايمروبؤةحروةة9حؤالمردوقمعاصاشعوزآال

لسلالفمعاعياخقوشقززايولىلمالمحدوأهشلمممامنزاملصجااضناف
هبهعالصفاالمحربرااشأشعوباعقظأطأللءاالعاهةبفطاهرأجيراالدثا
حميزاقغرأئاوابدتيهباوآاكأأرزضنفرفرالموأالقدخحاأاحميلىإبرابا
أفإاممضالجذعالورهااكمافةالسثداباهراوكنالهدوةاثطاانيةألةراىءأ
ا8ااألععافبئداهـاأشغرمروانيعةاوربموساههإنعاتةأابهطلمجونهمالأهـأةأ
ممااهااهرمودو3كرةنحلةلانبريحرءثمألأمصهاأهةاصأاصحماا

لىالمجننأفقالوادأورقةاذوالريعقراصعدةرالةالأقواعاهـجلوكل
ءمخاامعالهتاناطأصزيااإقبارىداقيدعهشامةهإأاموخأاميلىدامبا

فمءاألأضأوىا4صاإحمهثهـكزألالراكوا2ساراارروبضااحرداشاساالي
بإامحيولكذ5دائمباحإاللوضاعصنداألوحزةالءكرة31يهشالمحمااشقأ

كأكرأقطاهاأفناسالهمعنلهءأجسجميئاكأكانتاالنمثايالصتاة5انبرائمرالا
واتألتافىةفاندلمأعىكأالئهبهاالربالعزوناهاتحط1لمهـفىوبآلىلسبانهأربانجا

نجصؤرالمحهـهيقلهـساةاعمهولىأيهلثومحئبرهـابطىؤناضاةثغاالة
زبلى1وعوادشزيراللبهرأوخكالقةاتسأهـيروهلياجرة3ويلكاورظلآفي
قىثويهلمأيمفياألنئتثبم5لاشصخهيمالخترسلنعلبوفيبوصبمأمحاؤثيم

بوزاسةءءدوإفعائوأظبمااموبرةافالهعلامصوحقهاضفدعا
ديروهـوىانجآادءوورارايموإظايموزيراللثالدوءأ4ةوخراب

ريمشؤيونشخربرأجةاالدفقؤابءإامقتجرؤةءإراورويةةإاهآوزأممي
صىللهامثاشاوحةوحبالممتألحغعةمالمحروزخرالخروعالارعالماهوصوبش

أنألىتعهاباعدستحضإصباخاسبناشقأودادةظ8دالاودوىالروتد
اأعيراطاقزفلهتدهكطابونقميرامأفألاؤةلىءلىلمحمقلعفنماقزبراا
لمجاصالابسطفمالهنزفدظمقنئجايرائىاقدقالافراعأجماأوءقأواأةا
الىيرميئوعشاخاقإللذىرونإشحلآذسألأتللىتقودللىفالءلدآنج

رفاةاتلاالآياالعةأرفىؤهـ
4صاالعبردويعرشسعظوظهتأقالمرةرفضلقسكلى
4فثحبيهففقدقلءطبارهاقبالغتشهقلىومن

اىحماإاء
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دزامنرهءفيطأنتءألذةاالنامكلرهالى
مايهمالسدئطدامىولوءيهاؤا9واجمهلىاقرب
دوائتبميئدياللثاىذءاع3رثانؤثةوأفىإاوهن

أبوحيانأهوابقوكالكاظواذآهامنكصإممربم1عمة
فهءوالليأالمراصمتأط4فياوعالهناات

تىيا2اقببةاالرااثوخا5ناوممنتانافاسؤاكوأ

ئاآمحزأرتمهمتنلإأقطإووأيلاومنكابهفمأالن
صااوالدرالدرااهبهوفييمذأةتلذمؤكلىميع

ضاءأدلهأ
رمقيربااكفكرفهخاشرطهفاأحدمغاكوامدونكرلما

دأمالعرعقأللذاتلثلىأللداكأارىهأناساوالتض

هرخمالانالدبطغا11تابالمغوآأالزةسينالقاطشذاأنمثىأبمدأمحا
قوانأمىنفسىوصئتؤصانئلتكمصتلتقغغلته

فيماليرىقنهكأهبهركالبمأنكطونل
داءءأقاممضلىلرصرزقوتءأألىلذ
فالنوعنيمافيذوعىفألنءبالتهمنلا

يحأتحألاأبداليقحلنهفابمبالمعابعقعللمجحداقميعنجرامنةقاة
ةفائدلىالتهازقياضمنهوبعىلىعىويالبئإيهرآثحامهريبئأصواالمحاقي

سوااءأوفيأأمحكزاماننافىاألهـامرالمنتأمعمقصاهأصأنوبرتأ ا

اتاأرةةاكصيةخطصمذاهائصوضاوزهأذأتحثىبهمئامحبةإنحافغلبءمىا
ظلىخهاظلدالئئالالخألصىباالراهماأمحيهمشادثاثولأوتا

تاليأثأتعفأينغهصعوهفيءخظلمنالحلإصيففاغعاعلىفىجغوالطزاأا
الدشنرينءاأمقييدألماصحسنهمحةماؤايراكاأنهإكألمجمولتغءسأةألا

اهـكأبوذطيلقوإطويهإلكعوررةاداساثفمماورمحضوكالاعاكآهدأل
صألخصضربالمح4ومعفئمملىءفيهأجمتببهـوابعىاطةملارويا

وخصولهمحداأومإةواهيخالواسإذلمتاغالىح

ميملد14اونروادوجهألقىأفلمحسنأكضثائوا
لهاطانيانرواداقهسه4احعاجمهوهممياأثصظدانكأؤتهعههـؤ

تحيعةأربهماعاءناسوأدافالمجترتهمهففيءتضوفئابتهءانلياكانتولي
نجأرالثهعبأكالىعرأمدطنوصىووكالررضكوىخدئياتهـإامذؤءنإ112

ر5
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ثكاغءكلالفىةالدإء7أأأداآلهـكأإلوضفىسثة31ومحلناخراكألمئىالةأمة

سألثتءلمومعضلتءعئانغويىتبئاصهناقىةمتتأدبرتواذاىةال
ئاالىفىامحىكأتمىسألصثتزالعملطهامامبمداإوأحىأاأءماةافا

بهإئوامنلممىقبواأائىقممىابااأحعاوأهـأخؤمفىذإصظزوأص
فىسمسهكالمجاضعىصن8اهايرحملميةملارأرقدلدلمغرمئألائعهىهثىالىتماؤلةر

فكرةمننفسكلىالفالعامهراأمأعومقإآظاللهأمألممناكمنم9خاااأطاغ
أئحنمانصيصهاقبلومنلمنىاتامذلزمهةعتزمدئأعجمرالعقعهممدك
سغراخاساوابعدئماهـوأسامىةأفيارأسدممصياثؤتلبااريهتلدأاوأففل94اااليأس
إدلىرءأصمارجوادبل2ءمعااخصخافرسامن

عاثأاطنوالمحاوثلرثياييشرمالكلكألمحرجمدصاطسدؤخالعبدصص
أةأرءةهإنحغءضااظدماداهةفويوصءتىلهلمهكللطابراث7ثفاىع

آجمإلرثطأبوهـيمءأفىضىةءجىئلهبمآع8
عؤشصاكتاطهتافاللمهصاذلذددكليماشخلىمقعكضصشاقوامقيبردادررظ

إلىالتهزنبابملىشمأقعلىأوعيضبأيوزبيبكالمجقوريمبردءقألشا
مب

كضشلاشجمامؤتغمنعماقيقزمرطلهولمحومزاأصهيرخذغيرالمرصاضرافو
ائويتدسوثمحوقحتىخالرأتكىلؤقدأسناالانزلمجفوبأليخظلهافرسررالىء
بيذهئثمذاكلثغشمماإصياةبلدهـحشكلالمخومتعطلتةلتكرإلد2أيزولله

أكهصتصبزتموةتيكلهـةلمالسالتبهلكويدلعسليبنوئيكأقإقطانلمةخئمونة
ينوأزيئحاكرسسنهباةلزئىاندهياىالمجباأصدبنيخاألدأثةأهرالى

ء6مهولمب

ىأوافباهـشكزىوثانزأاصصئىكةةعيئأ
ىثتعشادىاريطوحادافانجارعأرتىتسعيند

ىأانأسمدأهلوولدكأثماي6إدنؤعتوتغبىأ
ثاألبمالىمووارهراكاكطيفوإيسىشاسلاألثلىأض
زف6واشألانتماممفىنئارصائبنىامفشقثهـانأقىلمحط

ثركتئصالىلىءجمهونىإتجمريأصىرطؤقات
كهثأنعبةإطةوثلمبءعثأاغااوإحزائا

ىباصحزألطركىاتقتاستإصالىبعدعلتوش
شهشاثىتهثتصآثعهمحء3يسألدوكرمحمييهىارةتكا

كهكىلىءإلجمثىئن2وشزينإأعصرىاطنغات



بوانضثصيسلمالقمكليهائرواجهقةنةدماقءقوأإمثمنهكزالذينحمذثةظا
نينفقيسععالم49زرجعااعكبرعةلهنوأجمزماصةبلمكنعىؤوالنموثهبعدهعا

يمكليخايعةعهمرائنىيدىهاشلمتضحاخمطة4نمثغإفافتطرأوفيبهوته
لطاألمجسبنةوهامعاوحلمعاويةيزلدكأشةكافيءوأخوهاعاوأجمىهافييدشرم
زوجهاوثالالثانججدوانجهايزيدكحماشجاهووأقوإبوزهعراااآاعيهـاونرو

ايذاااليزلدشنروبهطأبناايزلدالوايدبنيهأأكأالمألشأشوءاوهثاناوسيدوا
هممسانظ6تءاصهكمثيرربرهتهةاءاافثتميضساقةحقبردةءدأثاآوفيم3ثصاجما

ألبحاث51ألمق1اجماشممواذماالتاا
رحبمشادبىتوولاسالممبابؤمنءذكلىلستوالذدؤبأزاائا

11وسلمءاقفعاأغوعقنتصشئ3فىلىءعهؤالنثؤالتاذلنبى
اثمسلىاثوامبهجميداأكفررتسترالذفىبايذىذاية

يرموأييلبالحمحنرىانافصز5لداتايهجل
أولسأيهوأمابوأكلزأمحدإخبىالىمحلالربا

طأثوقالى
الورىءمحآحاوسعابمنةصاسكأكأغبموحاقىطصفط

محشوطؤهصمىليهءلىصلىدؤساشئاإألثوانهب

اكأيةفعاولظهـطيثهو4عالنهيسأالكلتليمالفيبمعدانعزرينءأل
لودت4شأيوالىأجمألوالطإذويخااالغلىأوجهحةأعلىرءشاسهلمجبوأنيدنهطال

جعافالحيفلمفاتملاالالنفعاجختلمفانحيشأعلألجهفاولالمجراجفىذك
أابهـأااثأرااءقيالىكمقعنلثتانةرل15زإورخ3وهرمحطفاخيفأزلم
حئىؤادررددمخان2الالتزادحالمثحراالفتاتمىهأءزلدزأةفاتأقىولمحتءبرأ ءاصم

وولدك2الأحمألالمإا4عايقيانوتالاراعلىءمؤادأجمهنمفىاع
وتجامقأمحمةأرضاعمرإغآدشيرالوانكانهمحايتقايلألهـكانانفانهممالكأ

بهصصتمالشممكاليفثرقباالسفعملوااكردرسفىأوقالىئئى4ءلمايهاحمهأ
عهلماثدونطانؤماللىمطفيثأهااناصنىقيلىراسيوانكباائرسهدوط

ودةا7لاارقهـءشقأوقالاصفهفيمافعهتماقويوومعملىأوأ
6ءدادإ

عابهىوعنهدرهصرية4لثأبرطأفيأوعكأئصكهكطبسكيممطدهـدإلر
لىاةةكموقدكمحألثمماؤيرفتههأعوأمابعمغمحمالمداهعىاالدهـأ

اأحبكالانىفلوذثدكرهاوأنااخألقىأخالقهمنشثةقالوقحوااالحئما
دغىلذلؤاآتعظالثصيضباالوكاامىاهظماماجياالانإكاكلثاأابمىادؤد

اولاألرهفأداويسالةورأيداندةاآلساأعلىنقومووجهعضبالطنماماسانناالا



9

اإهوتومحثذالكمضيهمرأصسسانالكظعىم3فىالمزماالحمدالهآلؤ
اأذثجأساأرجلآنلمأظأيهاوقالاإبهـمفئعرتحامقآتلىدثةااللهطؤفءكل

ئصحقالةاحخهءصفاتضصسمامرأسوأزاةولهنافىفىالئرائبماحما
فهدعرأثغلللوكبواأترنيأماحدعوا8الحااأليلؤقانئادمأباؤقللئىبدتجمصهن

الءؤمفاساتجغعقماباللمحريلاكمالىلحالمليكلوإاثراآلمقط8حلطا
دبنفداإلصألذيهملىءلمحوأالوأموهماذلماخيارهموأبغمنيثرهماالشراريخعقا

عليهنيلزبثرالجهوفيطموروهيبقسهطدشعزالهقارلدألفيلعش
أقوىانأوقالعدونر3الكاكوفدومحصدرأهـكخطأعظغمنبلىوظأنحاوأه119

نصبرئأفبمممىخهااىبدةصصمإحوراتايثنففءثحعىاكدوكلىللئائغوة
هيرايلىءوفاعلةلمفاتالكهؤعلىيعأدكأتمنكثراءأمنأنوقألىنطنهاسس

ا

ذدكاخوأنهةومئأظدقاهأادفةوكلدلفمالةلىأاو4عزعفأأمألثأتفان
ائغشموىأالدكتإمثحمهالهثءتغفتاكلأفضل

زياعلمحىاوقاالىأتبآصستماهـماطتحايهيم
المحانرالقبهيعأوقدالوجدعقلىضو

ورآحأاابزلهراضوأمنىجقصتطأقضىالهل
اراريئمنألذلىفيىمزحزم4يؤكطوا

صقدساقممضوءعلىنإلالثتصلحثإؤلمددابءدهسبنصيرسوىال
صاثمواواثسانلى

شضكأتااأليأمإكاففكوتىآضكأشأيمة
أيننليأؤاصنئبعمقيغولنائدأءنجسفجأيىلدكاكىلىبئافااقيل

دضةئورىاسفياككالإقههدموخةنبلىفصخلالولمءيااعآلةلثا
يلمأخالماأهللظدهفايدمفئنلرأليخافاالدبرفأناردتاازدلدهغللها
ارائحبارىيمربفذكرألمجراثيالعفثتادعةئفرأذعرمإحكمراالحغاكرألمحىو
ما2جمهرإخاليملماأزافىزذعداتفذإقناجمووالئهملىممادجمقوبكرا
كرذطئضزواجمرالدراجلظطوايبينآإدبمءلمحرتااخأنرإثفونرا
قكرصق4ويدىاصىدالىقاوثوعأهؤخرارلصاقلمحم2خااكجمرظبتممعوااةإظا
ثتلمفاعمنآلواالثىسافالسد2أمزنثىأشثيعهرلمجلىكزيسالغماديا

ازخصافىاعشرغانالىأراوىماوأبرعأوآشثثووأرويةالومحثىلعنثآلنرالزرثعللة8ش
صةثمصبمدسىنألهـأامقدىألواةدثوخىحصرودإةامننشواألاالروىزكاى

وهوأركأسغيوةكأيرجمإعحاامنث1رراشبىءرألامنلمىوالعقبةاالعصمنرأألفئى
3رصعاىرزقوالذينةأمحاهفاثبهوسانةبوذأثراذيناومفىررعةقيصفادصتءلمةة
صحىححح
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امنهاللهىوءيقصابع3منمءإبهأعةزيمم13بئمنبدهمأتلذهاضيطصى
المجراحبندةأبومحبهءقضاافى4اقثىبزةالأببنمحفردزمانهنبؤاحت

أب4اليمادقصتءلتهرضىأيوذهاالفأههينيدنإلمانةمماعنانتهى2ر
ىثاشةعبابنامقرأةلمةاعنهاظةرفىالبمتزيدآنيةااللنههارضىبهعبا
رضىبهكلصابنوولجماشدجمكتمحنهاللهرضثأحمصنوممطالبن2اتىانتفسيهىارائمحنيهـاقهث

4أبوصنرى4المفىاصحقأبنةءساإفافصنألجرأأعويخأثابنكممهغاكنهالته
اينىاارالمحتىالوااقلمأةامصسفياصثنىلمحأللتأولىإمقأقياكهلةافى4عضاارضى

امبادةافاعقععضييففيلفكصاافىأحملىبهتاإاألثراشاعلوآأفبىلمحميأؤرواث17
افىرمحببأثصدث2اؤقففىنهأنتهوضىثعاؤىاةألافىشهءألمه1100100 وصثاسىايل5

الئهىرةبلحبنأحملىنرحالانبنصككصيثادشسثائفىديئ11فييخرا
المسؤوزلىأتصوفادئتالمجىقيانقثدعفالتهوفىالعماشىهمأاءحب

دالائ1صبرائأاممسطإة11مطىدأئشعرىااللحزالارائانجاالخقالففى
اةسسفىطيصوجصرالافياريسعه5ءكطمىطرحصرقهـ داالعهخطأياط011نراء

د2الىخهااااإاأإا41إلخضف هويسهكأولهءمماياسوزلىهرسإلويهلىحربئ

لفوخاجمرااكناافىالموصيمإيئافىم2وأعااللهمهالصاكاإلمحدأأبومىءوفاوقياةكتافى
رشعبالضئالراؤىلبضآاأفومعثرسةانحافيئئألابإائصفألىا

العبارةةسثوقزببناخلنوقهاحاءمجحعفرلمجودكتعىبنفىاتةلتيهاحمز
ائالهىخدءاااثالمقائلمحريرىاانلبياباالفىاحظاتجغهإأئكرتاإين
الءوااقكأأالمهإفافاألافسمعصاججمأحباعهالفيوألمجوفيلؤأسابفظةق
يةواحمادامثانيءاصاجريرؤلابئأنسنىايإحرااطىتشرىإزمراث
مساساسوبنوعحصفيىنأمحالمافي4تءالتىوفييهأوءممائعربثئ
الثهىإصاحاوةءامائاععائهةعلالءحركاثأىوالخمرأبوءسبةتىهـءالوأءائدهافي
مادءإالنرسهافىلاالكاةأةاإوثهااسابراباأبئلىنعافهعنواممئك
مكلنلئفرايساأبؤالعالطحبقأارعظالمجورةكافانجهفاحىافىبكابا
قرةبئثابتحربطااونالىيىاترإصعقكأمئنيرولفعرفثوءءرماةاأ
امامافىألواالموموءهافاانائأنحيهلاالىمحنآئرناضكقلمالبتهذفىاماباا

ىإهإوءاسىاقيقاافهىذنمأصباحلوماعالعألطاازازىدالدبن
الصاإلعافااحرىاءإمألاأالخطقئتىيم11الدينسايافىأدرزالميئماالمجطعهاؤ

المروةووادئأدتأىأفاةالىأفياعزبدإأصهتهبئالجواءلبياأقياللغهعلى
تءالتهإقزاذرفاساأيئيرأوعاائروىأبأبيهالتهثالمعترافيققافىاوحمسن

حممبمقسدئويشءبئدأبرالوبطرنجلمثىافيولىلىارالمنفولالمعقولإينلمحالمجمح

ينورلىاال



تأجسنءاآدصبدحرقاليثمثريايئ2أإصميدكططبيهأةصغئغاايئتد
ىيايئاد9تئمحسواثفيلىلمافيءإعأصااحمعابتءدعأقكصاخمئايلضينأمارفا

أىأافرمسح4شثطافىةامنللتزرافخهايمئهأكمتفىلضمثنىلئه
أالمهرشإثخوآيراتنهتصتىلوعالمحتهثغاسافىاللهآطشهـقالشإقولوأيهزضها

محىقهلىوالمحىمر48بوأدكاميامماهصةاشأاحلهتدءاةإاينادآءوأر4ء
هافكناااناثلناظررذالناشاضنسماآلاألعسخرسواهـظرهواوألفاالعظموالى
قجةبافىفألق3األنفايلماطمهارفقااوقشادخأممايدااههقاطوفيحافارأ
شالعتعالطلمثوفانمصاجرآبدالعفيهتىالىبرفناطرفيلعينفهـاىونجاا

اقبسآللدنتءإصرماراءالمووقتالىعهثلدناغرولبانءإطبيىايلأ51فائد
صعهساةبصالمحئفىألثحادفرمنعالغرافىعكجراذاصقىالىسقانمةإلمال
ينيهةنىبطماوديوافيكثالوزيرأبأحبهطلمحاككلىامالىخمنوآأثا
ممنعافىدأوتاذادهتءقمابايىصألبطةسقسبمضاا4لمدعاحبودأش

شإااألهةأآكىا

يهقصاوااخذالةالىاوجمدتأبهاألمهفىمؤدشنشاقىصت
هةأقعميط51فيبمفاعاي

عابهحذرالعمئلدلمومنبهالعصاوفطمعالتعب
عنهالمالمجابةبروأتةاسلمأءفزمقاةمممتفلوأحكه
ةبأنصبلتحبهفإتءكوكانىطبيوزتدرك

محمابهبتىمندلىوطؤألىلونظرترههـإمى
خكألهآأو1يراصسصءناهـوؤنترأتسلهأث
أبابدصنادالنحارهرناكادلتوزريش
الهواثعفيمدءألآجمحنىءصاذاكأحناذ
هآعانءشاوظمنعءؤثمشعمدتبرنروانب

لهثأافىمبعؤفرنأآوءكأظبمبدناي
ايهىعكلذلماثقفنواءعاوألحرجدممايقف
أبهتفىطإةانااللدمفيءثىافورىتخنعةوأ

11جماكلحماتهتيهاحلياحماناااببلوهحل
اهابزتخماوفريخاهحتىههوإسسغأباقل
حرابهقعامفىألموتالأئتألنافءنالممأنمناذا

بهالممعظوملصبىصايأاثصدتجىلمنشولوال
صنألبهعودناؤثزفيوماآعهعودامازناذأ

مئ

يئ

ئىة
بر
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جب
ي



طه5

صبهاليئناتعمزىكىسقافقومتوملمحملت12ولرشعا
نجهكالألفتاوصدالميافىدئسلذاف8يظ
حايهإعندضامنضوءنداآجىاونرسمعلالئأأل

نخابهقصابئهصإتامأثموكأجمووباكوأصسخ
ابهصهـوارزلىأنحلىاوألصشعوحثئأتهعافىبمءإحمون
يهوالىلكهلىفاطيمىمشفاقأؤدتخثو

صايهرفؤشكأطأففشئلمألنجازالوقىفطئ
8ألفهألى بهألناابصكلأاصةمنىوجدتكعنىفلؤ

بابه4عاثئحضتواشلى4ىلغصىرأخىنتظ
جوأبهلهدتحىمافكلعرلسواالأثفيأصيرتوقلى

ولمغاالط4وندكلآلولخمدحإباهقعوتةيزهتيوهأامولتحدةيعرفهلجما
ئكىإقاواروباعلىبأظنقواواالستهانههاواتحالسودأطضأثأةإفالىبرا
دتهر2ااوايلىهـءالدغاةاإوعكنأءراألكتمليمإلهبةةو6مدأفاتكيوجمهكلى

ث9مامافداالآكلرأ43ءتحاتىادقاوىألمممهـثسةاة4طنجهأشؤأل5
ئدثفههـكقؤتشانأصؤهطفطووحألخرهاطةالذنرلإقمحثمينففاكالظا

11تءالنوأكتهلكذعها4أففنىلتهدةبتأأئخعرجمتأتثىسااتخمط

الحالىههمرإااسخفاقيءإئغبارونايوملىعيدلىأأفيرممييءوعاويانماجمال
وقملىإدالغىاثاغجورلميدوأ81أليراتااخواسموؤمومءكلنالخالسا

ايمفصفاأالبراأانتعافىهأقاطلطيهتءطسخمثخوهواصيمىالمتاألت
فوقهاظلمهجرالىئدةظهخيهاآلىاألمولةالدلمراالوابمجمرعفياوأنا

ورى8إأكانذاداهاالدنيطت4أماألإةسألنةاوظاكألطاوواحرأمياماحزد
لىىةاصةلجمنلماربئالتحوآهالوذسأورأظبمقىكأأباايبموأنىعبض
الحألىاشلةولصثروأوهـاولثوجمطكخلفهـىأوكلفيالرإئالفةاوسلمعليهلله
اةدءوانماثأنالسراذوأيعحاوتامكالتتءهاكىرةشقامابنجاصعفان

الئهرضىاكالهاجرةهفممثئاعاررلدوانمهءدتتاثاحوةهأنتئعف
هياءاللةرفىمماتتحوفءبئلردةءهحغتالفهرضىأنةءجمأنولظوءعنهما

شجكنعيىفىبنعهماوهجلوصاقهحنهثعانأرضىمفبتبراوسكاو
ألىالغذاسلوماحبامننقلتهابالؤرهفااومكرأبئيالمحاسلمحرثارأيضاو
زتهةوواهـفوالىاهـهأىاتروطكرهمثماقيىاابنهنثورىااو

نراجمأالشؤاابعدلى1آذرحهالتهأوقىفيالدينولمحألمجنالءإأبلطاابؤمالجمإل
نانثؤهبباصدوخهلمافلىمحزاجهفلفاالزجةاوأمحدلاقلىث



أا

ممتآنحسلتاقلمافتكاةطعائحابدتالمفآخةتاسىفيائااناباداءقوا

لطحمغربحأجا1إاحجضجتئصمعاقىلعلىكاقر7ناوأةأءوقلىدلءاهدناهزاجمحاكا
عسيثةووظفاسضاقيأوأحاشجيحماصىإثاسنأريهمعالاثتهصلىأنلةدسؤل
بينلثإكاالىنهطشنجهائقاحاوإيخاالببئوالىانأشاينننائاالشلمجم

لىضقيووخلصرافشوإجمنهوشءبيهأىددلدومانوصذألةلومأ11
اوباردينحارفيثغذاوإنآلكهوهرلحيخاهـمحقيتابوانرتزماوباوأرنى

تصدمحاهفساآليرمئتيهأحوجكالومالعمنألإبااصى4وقالىاومنغهتئ
11لفمعاففبمواليعقكءاكلطأومن4آالئغسىءثاليلؤحربأعابمأبهمافاهافا
مححصهأثغاسلىفلمتاوعبعنخءالااليلومنؤحأفأمالىلصثىشبحومنقهألانثراث
4ننهمهانبوءفالثذكءيرإاألئرجأتوء4نغساؤإليلومئأونحتمىنبلدلهخ

طقاللىةءأعلىمطفبهخلدلفهنفث9المايلومنلوقةشهألفاطااحمااننرومغ
زممويخاعدهااآلأواففردلتكنءا4يافولطأغأبا13ءكأةءأفانالثلةإداأناوأةد

هـكغ12الىأوصودءتمحسغافوآراقيلالمحألغلىهصفىمفئبملودنافالق
دباقىتغواتهبنضكىثحالمه6ألعانفانهناتسعتأمورافحثىءممااؤوىلةبىء11

امتكىشأواعدارأوجمتأتساطشمعثهذفدوكذأامدتلعذرااد
بحدئولوهـترءبمإصازمهاواكأتخاطىلهءالمةقالىصءذاالمجوةبفيفي

دكأؤيهالجةتنئءأادرأالفىمحهئشةياعفولمصكلآحامحاىبشايخدذا9رفاا
بوصةاقيانرتجاصواثاوالصمقاالدفهيأمرإكغولةربرهـالىأ4ءالىف

صالقااخنءيببمسثطلىثمىمممهنباهيأأبدلوياكأتاافعتدعأالمحعق
أحمأكاتوفىدأثنناسهفئألىمماياارأخعألؤكأأيرأبلمأوفىثهيرىس
رجااولهخضأالالمعوأسهوجلموسهعاليهألتهلىانتهوصاهاذلركليممثأ

ؤطافصلىهروااذثحاظكطاهةءاماتئبنهطييءاااللىأءابافى6يممهااأألفأ
وتتحىودعيروهستداللهءعلطأاثحلأممطيمو1أدتحمماثإتهألز

فم7يمالثىصاثبك9افياألضأاممطدطءممطدنى43ألةاأاغفىثقآل 9حءص

صىءءأهـث4فئتصعاوومميىبئوألثامحبمسابنأأثعهكزفى
شعصشجتىئصآإناعإنككهأصصماةأئرفاشاشكأثىءء

3سهـهـييءرإيفهأىفررئمىنهأذألاكإبوذهةحرءاوص
أتةإتورسةقألمحقوتقاهـىافىوءسكععواكلعءفهـأعااألى هىءشء

1ررثبرمحوكصغضبرهولمأنراخمااشأصهولمأوفأاؤنموسهآئرالطداءافا
أههأءواكسكهضواؤأكوظثذبقفاةلمألإأ4رصائدواحافلىيةإخاسولبر

كعألافالسمأكداهنمافىعا83فايميفالخمؤئهاكأدموعلضهلثهاقالككفء



حناألهراصابعقوانهاداعديمرالمصنصلىظثدت2اذ9المنععهالهج
سلحهاظلىتهادامجوزأنيهونارسنهيرهوقالضةبابعافىالدتاابابمنانقااصعارحا
بيرثمخاهماهقىتعالىوبنسابقمااثرر2افياعحإمبألأحرمهاخأنفعهأا

هـلىلأفبرازآايمإتحراقبآلنإصتىإفآذهوراضهبرمغثمهـماالمحناساخومة
اداقسطارهوأنطيفرنقوامةأحكلطفيغماتداوأمعلىاقوسلمكإلالتهلى
هتابرفىفاراذايضصالاومذيصاثراشأوالمجافىأفلمصامةاشرطلهلى
ب8دواالمن5ااعأثةألةبمإذىااأوفالكلسانهـمنهاضؤأوبهقأبرهناهـيخامق

اقوزيلىمحرصئئادجممكبتأةمااقصبوولوصاأبوؤصواألكنبا
لوظردبماارإلراةاكلؤتلتلاؤوتااءماعفاهايوقالمجتئسلكالصاذاشربا

االجمدقائمالموتعييمأوقالراعللكمنايهإطبيباحهذوتملموشياحهيم
مطارأياجأعابنالدينءعلألالحيئالىنةملعمهـقاللمالمهلىأالمفيحإطاواكااتاتبا
قالتيرةشابوانحاسخلتائقلرجوهاوجهلىحاالصصوعنوالتداانأء
تقاب4ءكلنةحأراؤدانجامرهاتالوقدءأشقابعذإأذاضجتءابضالبمب

أمىخوفىاأولاااث5رالمةدأشماارءاإلطوقدنجصعلقلخياث

اذافطامموؤكوخ4ممصاعذتأ4ررمح1بماىنةقنصسصحعهبساحتذااكءدآء
رعكلعذأإنمروافيصرسمهطماعا19ممىمعروفاصهنأتامنهأمهإولاصيلسكلى
ورفئكطرتوصصبراداحرضبمجماأكأالدوأخداااككألىأقشضهااال
دسيلفأحدأهـفوراأزخآلربئإوالهعلصيضهتحتهافيسثلخضعههاص
مأعطىمنطستجايثاأغذصنمثثاألمثسوإأالىخهيخكلأرصااللثد

وليةركراماويوقنرةععالىلىتعاايتهبركةمفشذعلىسفوفصفههدىثم4ششاخ
دلةرهضلزممونصعرقرألطانرقسوشكبادوءوضرققكرمائ3وينسونر

ءبضأوخميرةيرأبيقاقميمرعأاوحبةبغلكزنثاويايمسهبرةفىرخكعبمطامر
آكفؤفىليدتوشجباادصألاربابمىألثوااهـفياصههاداتصصفةأوحالبه
بنعقالمحدءيعملشأبخصنايقلوفيخوعثهوإضىجينانفجتأنالى
ونهاكأدزةاسعردفافاطبياياقمهبتطمنرفو5عنأبيهعناه

انفائخلمءأآللته41رالخعابلظمابهواتائالدواننهأبودااخرجسهفوظن
فيبالمقوجنالةويرءعالإلمرفهلىؤالمتاهضمنمذلمرافتافدىاؤاتحلم

لموعالىآلتهصالتهلولىءابطشمحدألورظرمآبأعنفتهطلىالكنراتول
وادرؤثأنفقالطيبئركبظىلذاأعابمؤقالدعنىرهبظىالبأبطؤكالق
قحدةمنحافىتمأجمىطإممجشرطاثبوهوعلىالط

اضىاةاخمممهنإذاعيوهالىضاحابهعهيروالمز



صتزهعرومماتررفىأذألأصوكطأسءفىإلثمىأعغعوالملمءشوطواليأقاهشفا
مذإجمرعحاثليمىأع4فمهتكششمرؤممن5التوهنغلىءادأإواذ

شايالخلمحتبفكلىءاليرشاءيمبهـفىداحأءقهاأذضذاثرةجأوإكايهثرأ
ابهصهحبضحمتساكبضأوكليمثعدالتضجمعورفهمفىنعألعبادئندموئقبالننام

مادجمألدمنممصألهـاةداهـاسايممعتءأئائعاصوقإاتيلحةاووكت11ئأأقث
لر4عيثرذفئثه2اصهتذخهرؤإسبابآسمسكهـىئأبنللمبولذعابمبدفيا

كالمحآهيمىدهمملاوالرايعفظإثخفىااالشمأخفلنىراألصمتسجلمالىااكيق
3فيوراكجقافؤرأأبطقهبر6اتلتطاصناثرو9لمقودنرليواتاثمننفمو
صمةسكأأنمثهكأحمهتوواالدينمحثاأضاآةالدإفاؤلءفمتدالبمامحمزا

وفلعقأإصقتاشفلعضطروههكأعمثرقخصلاةأباإنمالياقدزكرا
4لىاخءاللىطدرإمحاغاكالحهفؤثإبانمفيخىنعةاإد1أبركرصقنيئسوأدحهساباخضا

إإمواييموأةأبرأؤوخحرياصثتلمإألاستهـءوخبهمريعطي4نهأم
ثالنتفةمىىكرةهـالصاممينبةوكرتإدثأتإاسكاأووئتةماأافىخمثا
631ةاكأياةحمالهاثروءساااءةءتسشأةتمىكةطوكتإطاقةغمفإدسوربلا
خاكأزادذلعمقااقسكاللتءالصدمنثسعرالعثأفالدةلز8أعغإفقاا

ىعمقىكهاإصاسعهأنأساأضعاالجشتصصتص4هثإثااثمهلمحفافىؤتفمعاأعىال
األياضأشأورادساخاالنفإحاضراخصهإلتانضزلةةدأاظهارأةثمفض

لوبئءصبذتهأششءأنيحؤاثشثاأومحكدهءهمحثالقادامثيبكأضفوأباأابمفاةفئش
ىعهمحهأتةنماممايعبميقهـخصثجميي9أنجمألكأاثآانىأن9صتح4محشاتقيفىضخأخ

ولبهىاممأاثأةدذاذنمانجتءازبرنئكسهةومجرسشيىأأيزامعثشويهوظأصلتمإلا
لمجرصاأفىتأذاقىلمعصانعكمتعهاننوقيسرآصربحاعبودألااسبلموادث

طت5كأينآلمحثيإفىأةألأهاةداتصأسقوههتمالىاالتؤثئفيمفىلتقباجمربر
مءصصتاتوفإيكاونارؤيمأثساقيجهـصاأكأاأنتيلزفأمحاارأدبإءلىمج

ألتحى4ستمحيمتممفيلمءبىاقأبتىءإكأوبسيشهافهدعاتايةاصتهياهىيوءياق
ثقرراخى2الثأآأثص01حىكأصألثذش3مصهعمامحموهىكأفةاكلأومعوصثء

هـ3هء

لمهثرو6تالكلفىشإكصإيممهكىبفاحعةاسمرأهـلىأحرلمامححه4أوأثلىنمألئهءا م

مىك3ث33ثئخكوأتإكثإدجثءلتحمهءالءممولصثءائهلى7ححدحكلهصألىث

صيىءسكأءلثدذشحأورألوأكيىحصرفئدراتياثصمإوورفاشأ
إتءأطهذسةترىتثءكتتلازثأتثولكتشم6اباألساممفو

ودتش4ت2ألثثاءرث5دشئمءإغلتفىصتألىاتمإملطدأقيتعالىو7لالدلمولى
ء11

كاوثضلىعمرل5لهإتأطهسكملقابيهأمهصل9اكلمحمودوأساهمعلمه11
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هالرهغنيئسااالميملمجراماأضه5صاوقلمالغرؤجماشهوكبحوذفىمه8
لوذناللاللتهاعيااودخالىللهالاذالثظشأاوأتدةالىلىوأماتهأممكوفلي

الحرفأوضعفىقيالاوأمحمالمجنةافىاإهمأثدوةياأولىقىأكادفالدقىقادلهوفى
المحيمأولعلحهاطهصلىدمحيرةوصلىءالمحاثإقحماةإغكلضلمقيلتيمامراهذاش
لميمرواظها3وضاأنكاإهالىأندواتلىايىابمنرئهالىوانأارأصيطةبصخر

االودأصىءاسخعثبمأصوفطدكنراقاشطوفممالخرحشءاحآلصنطإ
رنيئاءإ411اةلموتلىاقاكقىءأفءتأااأصهةالىىاألىا4أاص

أمرشناخاق11لىخانتهانوئوىمركاكماقاجمها3أيمإمأممأممحاورها
نءاسحهائغآشضأالمحاسههسدلنوسلمايهءالئهداممسممخيهأاكتبئدرباف

قإحاإتعافاصالظوقاذصوصامهاسا

ديشولوحهـدمفاطهمىوذفإتم4أمخرعإ
أكشأاؤذناصرممضالذاظ4امممهفىاىإاعااالوضم

دأكلىوهودكلوأنعرشبئ9إجماءعهامنلهشقىش
األمعئىوكتاوااللا

أولدسوأثانطمأالذىهتت1فصادبلىكوهلةااتهىالذىياذإ
ددبواإهاممقءاكوهـ4أسروائرماتااليالىىي

تراالإئرااؤوقىاللىوكلهنهاألاالودفالمثءمحاذايوقال
آغضابواالآلقىفىالةوةهركىأهث2كألواوفإلبئ

وابالمعاثفبمنوءوتاسبملثوينىىيزاتوأه
وفهـادعفىلىتعط4ؤ4آمايهقفىواإكلةااا4باسهلؤحقىفتحرتأةمادسأل11
آدماؤوطووومهلذكراسإسالمالهءاناسلتاطنفكرتس4اإا
مارإهءاللهلىدهـمحأسيمرأىالمالابهءآمادىر4إءتاباةهكاترمنآم

ثرةطااأعلميهفهاابلىءوبثأنلىعيأصألمابافيملماءآلهربمقنايهتوبا
قةكألىاصدافاتحريممممألمماإماشإفا5سائأويالوثزنكلااللىمإساظايهكنىإه

علىدابلسا1ألمنزإتبةايمائىاس4نعقىوأي5مإمىواةلاصاأعلدؤبض
4كلإلمحرمةفةدالان4ضوةدفتهمنبةيمأنهـماقإلنسههباملىاصهعاولآم
أعنبهألدؤةاممانوأيظااممدهحىالىلئهاسدؤلماسأالهأوهنقةمحمد3آاوأث
تأمرووكانفاظأيئهءومسائبيهأشابهوابوداتتهيمعايهقايتصىنمقصأارمحه

ضحممحقألثهدهماهابهاالأحرائهكانمةخممالتمماوالموغفىقةى4
قولهويدعمفى9محرأبامكقبمحسصلمأوسهلميهلئهاأزخمهمواأصدقةا
لسياقىاسبتافيوأنلبناتواوألبياتوالشماتنشتاتاءؤبلىأعوأفىهما



ه

بهـتالأءلثسىأادأةوديآخريدعووسمحالهاتواالمحيينا

أبىاشهتوثروفةهواة1رووخفتكوانصراطوالميزاقكتهدرءوالمح4تبروشحهأ
ابنتهأشببخطعر1أماحفىصفوتهألي9واسوته3بانىفىوصعذابكبتهواضهر
ألوعصأصغضهتتهفيطنلمأنفقالىلشتكيعهلهفل5كلإنةأبافرياحي
ططوانلفراتتجستتاصققهـواطنجتقانلرختمحناتاضوتهابيةكرا

بنوضرطهضىفلىءزبهولمحوييوحمةاقصركتثءافانصقتإتططتمواق
لىرذماءكرجمهأبه5زألقاتقىحرىكلزمثصودفقالثاعالإدجلدخلسثاأ
لدثررمحةدمحاسحمشاوةخى1جمعرءتاتيرعاجمهـمأهثرالمؤمفاالرحل

سهـابهبالنيسكولبءصاعنسابلىثحيمإماب78بمكئيرادزرههدكبأشر1اص
اشهدمحسعلىأدسعوننالمارخر5رءشولتكلهةخرؤةلىثعوه

ضدئهوتفيصهمثؤيصدياو7مرسإببىكبيالتهريافئترقرفهـرثمقعرعرثثذىا
تىوآءكأوىؤراافىإثرخاوممياالمابزبمتدقويةلحايتمانجأود
نىوحمكوحمآنادظأالوححوالقهنلطالهل1ةإودفهةجهثصااذشايسال

ثعرفبهودوالدفعطقوإلنىوسففشهوتهازاقويتافمىاتألىإفآ لهيمسلفؤضكعةلسعمؤقيلمههثلهـتهوقمونرا4ؤثحتإتى

اجأابنفىوبملىءجمثاذلسييأقالصباحاالىأصياحامالفةءواافيهأسمنااتالىرة
لىءيمصثدتأرتدنجهمتكاتدواندوللالمحافةاياإكانتءالة
صألأصد4ماحهآكأوأصتإئثدكماأحموتألفتجدكفلهيمفقازيعودامقلر

أساقغأامحرأئسضةيهتبنابوجمادإأللىإيؤؤهجهأحءفيةثءينوجماثأبآثليص
اممىهانأمن6اأظرآممفىأقيلىجمودأأىاثدبعافىاقالهـرامنىاسد

مإلطاضآاوهـداالقطلىءمان2اورقدادوصدسرأليمنممنالشاج
لرأصااراجمألتااءشتثعشزهكاهشهلىلدتىدآألؤأفشاالوالدأتاؤومن
4تالمحركأمهمإغزاحازأختكلامةإةاثةنرياةهـحصيذا1و1قياالاؤةصالجئ
لى3كلءفإلكارنفيوأصاسبمأأشلافادكطا2ووهـى2اكث
ءلىثانجؤشابذشدرموانسقذترشضاسهبثنمبعقشعومواسفصاييه

ممأرحردىبئتارمتافىءتزؤاتإلةكرأةاشثثيرااااخوررهءىضاز
يهافىعلإلمالريررائسلىءبرلموصىاألتشثئأىيناكأضراربنألاؤيراا

ءأجزبرألتؤقيالموثمتتأفيءواوسةلىجتحهبقتألأيرقألششمىأاالميرأؤل
كطبتهاإصاصكراباتشزاأانتابرأمحووراوهمفامشراولصنثءإهوأرىوؤا

يريرهقيىإباهفىءدكدثءنمثرهكفيمارهأكغيرةافدالتآحبظنالىحدوبرأةا
ممصثردثمأغموألتيرجأضطاكرواحرخوإنحغرابأاقىألىطره

ا

ث

أل
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فبمارواوضهالردلنكوشكصسيعالدثعاحلثمتىمقهاذالدقدمحقالتصد

ومأضيرثدؤىبارارولدمماسادمزغاروآرادصراركليسشاظأسأافىممافولوت
أصألمصيرأينالىقتمرغيثررعيشصبىيرمقعالضرقيكبيرلققولصثواى
لوظلكأبرنمشىلىءصمرةصرؤصدهروأسيوءرهينهؤدصاورحمجأعاتنألثة

ؤوتنحنفمرتصاصفععرناطظاماامافاءنا

بهمأشلمة4شهدشاليقومسهمنأعةحضرررأخأبنمن4نهاىعرأ1خزش
بتهورأرمدضاخدأهملمألف7ئةاصكدؤهـيرهـبناقئقهلذمالنىأوجتؤفئأ

خلىأأدهالثألثالفاقبضظئعملأخحاظبنالوئأيىأرضيضاغءفاإفضورأوثن
مادنياؤتكالتوشئوثتثمئأيديهافكهأتشمحكىغءرأثالىبمبعض
هارمنءفباسمرحشئممىءإقالضلمااأكطاتأل3ثىؤمثطكىووروولردرش9وصره

ألىغألتفائدةقرءاذايهسروالدنضاراثلىهـوأفىادأوبأادانثوااغرطاساةبعىدل
أاللمجدميربرللزهقئسضهوجمهؤمفيلرواأيضحيعىبردتيروونمضؤىكيعانلقىا

وهماهذانكنةئتقلىوماهقىالضاوامطاردهرروحاوبمالضباش
أتكاماتاؤإلكةياضهةأهـادالىاهلهـ36افيوةترألزلت
دوبهرأمحماوأناههء7وهـطويرءصيوانمإلوعا

اسهأثالماحاذوفوقهاافالفالعطاذدوزولمحهروفوقهأةااأيةاأقوجهمملجبمقيأل

عهاالعصلممعركةدظدزذالثوقشقرىلثااثقاوفوقهئلمواثفهرفؤكأ
دقيقةواقدقالحأربتىوالدربدرجهسةعممىإعهااعا41ةلدؤلمروايل
امأؤفىةلمهتامةتواقققبدروننوءةجرموافمراشطثةمىاوورسبقد
عمالرىأأصراذاوضمالىلركطرةفااناثألةاةوااوفىاذهقفالمهخصوا

فابرةأذجطقهاذنيبرأبااخاصمحداهويألمالبافشثحءوهـلى
ملىءوسشيسيقبلىنر01وسهةتىظسماقألىدلتهالكىذإومحلم1قطأرألسى

طحذرجمانهيايخقيطعلمكأنوالطائحادإقهذنثوأباستعملوبعسلأوياوىمض
هبويئطوابصيرلونكهر101اءيغلىرءتيءاأويعمايريىبرووس
كئدةظتعالىلتهافىبااليىالساث9بهلقيسئوقيرائالئيهكأإتفئإهأاثنث

ايةزةلوضحواومماوكليقاإتهاأحرثمالاذصفةإوجى4شاجوفىرممابةمم
مبمأمنالىدةلتهذذاحمايبرأموبويمثرإينةنألىءونؤبىعارأخفوبشيؤصدعرو

هادانليىءاخمالىمابوالىقكضلضأحادةىءةفيعمإرامماة51أقودلىأإبإبىا
أزارماةنءوشسفيثطآنأنمصااىمثىاقطأووانءءايشقابهـلماترأثمأا
اذانجراأنالفالرتلىكراذاشوبخضءامراوأدقدرهىطواانهاالخرتواصهسمحشتاا

تأباوسائىأفلوالمسلطاحنبراهرامجبيمأيهروقيهـأبايراإبواممأؤألفووفىص
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ديثأزكرسفرثمىأعنرىكأجودمنررأنهصكهرطصدفأنهإاالأ
تةةت5بئإخمإياكلهشأطبرةخضلهذةبعرسقضالتاإنججامىالثهدمحب

4وأررانلهعجهفىكافشديةمإختل
أضحمىأعقدلىاثاوانأومدثىظواقءاآداتأصنجواأنقومتمطأوا

إيمطاوطتةإخربوااللميىيقاانشاجمهامالباصواااثصدفكأوائثغ1وظ
عيئ2طهيوعاوعلىبأشضظقالصساغنادهأقكهـإصتمثموربههةاابأوأحا
يمغاقناثقيلةىاالعتىهزاامعةأباينحبةثلىلمحقاثدخكلماشكتاتههاس
طوملتاغصهإلةاأتيمدميضاتومئنثألخطاقولييئشموابتبملمىتب

بخأنسبهواظخرنبةدمتهمأدبعازظوط9أ
حرررااانئاسالمةحماجمالإمحالبضاأحنثتحثاازومةكأولمبضابالعهتألتالى
قوآى8أتدتتاتهـهـثؤإت9يقولريضشفهائنتحمهـافئءنجاعطدوصةآغ

سالنيرقأيهـئدأاحيثىمذئناوحمادمتتؤمحرآلإقبئاعويأضوأ
أذفبثنيارجمهعاسوازأكأتذأفىجمهياكهنأهجههسأةلىأود4أكيىأك

شعنهـىأأظمنأيلةأندظفياصوئوغشكلهتةبهسيائتنا
اذاكأفالالةمحيلفئصصييارقاةيراهبهأناوءةبرأىلنإللداعا

انساكلتفدإميلامبم81ممغاؤلهقضيتفيهلىءمطأتألفايهمالىاكأكا
ىالىضى3سلئهثاكأكىىإلاتءعا

إاصماثرابلأوءإسءخنيأفيمثسكأءأأاب3يا
دظضأوألتإلصحظقتلىهـلمبعهؤصبىمذكرإهـعتو

خبهاوىباهـصنرصالؤفىرواوعاسفهوالىاكأهـجميمأ
وااوأاقأاذاثالعلرلمحاءأمءالومحساعتظروضت

سثادكاحاممااكذمماردارىءيئكانالمودارأتأبهىآها
الىدالاحمافربوملقلىدتمأبمءرمنفيواحأوضمىعث

حاؤأمجيرءاوإرإواوونبطلمركأوالدبنثراثألعءايلإإءأأضحةأقاأل
يأتيلطالأتؤخعياااؤصهكئوغأخرعطإاكاخكألبجعهمألفهعإج

أرأممأتجمءجوكا1قأللهأشثءثرتاتذظىميممراةاثزوعضلمىمبمك
أفىلمحكدىمخلةءثمألساسصفةأصألمأأكوفوصىءش3إتترحىاعاله
لممنءكيفلمحبهجملمءنجير4نةقلىشتءوبؤموءلدصكلندهطوممهـ
ضئضعيااؤصعحمعةكافيتاليحأنخىهأءومحضأءثككلبرةءأسدمإقيايينببم

صالدنةجمب4عوشيخاالىألدجهءإحأؤتمثءكىولنثناصالحثخاليممئألظيراشكىكزمنجاألف
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فقسااثبتدعلىفاالىعهمحروفيدلقعويؤئتارمرأيزديذكردلمنافن01
هثأيناوالرعتاينهتقاتثصلالرصسةمحاوعيتماانىعرويا

أقهصبمعةإمألقمجمثرنأقىاثاباثاحمعأثولتانصهأكرةأباماأشعناضنىا
سهقصطءيلمهافيالدفيحملحيم

ؤهـبواانهثىاوابعاناوتفاءمءهاتفىقطهـحماتمؤ
كأصابعدقىبالىتحنرنصىءصترفاباتنأؤيهلط

اقفعثوالطاالكطلةتيعاؤنءقدزوهيفاهـلشيقأنقوإعادف
ضربااعاحيهابحأريمصبهثىلمهمماشالىأعقاحلؤالمة

صاحبصاالوودؤةفنىفثوانااحوراقءال
ءكألحااسالالبحليهيعةالساإلمءايهثمعالقهفيلعميانامئراكتبهافافدةإ
رعببنبرإسالمباطداأعبينمصجماجمسةشكعىإتكاؤطرةالقميم

ماكنطاب11دمحفيسءبنرث2اصبئأويستياقاضاأجمطبئآيمممااأ
ميرهالمآبنمشاءفيالمحرثبئنلىسداطربنأوثافبىءبنلفثبئعدىأفيبمط

دىاآلودهىبنمحثىبنزأبرأعتهاقهعبدفيالتهعالهذلىعأودبئعتبه
أبرأهارىالاثافيزسحنالطبئ6لبرأاأدقمبنقهادمحرىنالألفهدامحابربن

كهالفاصرىالىلؤفيبنمةعابهشممىصةادرلدشمةرطفيإدةىبءإادثال
يرةالمنحدطزيدبنئلىكرءلشااأكطإمأكالىاكسازآكأبمايمةنرفالمحزمرىالمغيرةاكأ

أللوك51ملىمكأاىصاعرآصوراأإفقىلسافظيراإحىآلزمذافمبىابممفكنا
وؤطاعاوىاتايةثماشءفيامثهءأتجالعيناسبمإءيعاأبوابراربئمرىاءالإااب
سىاحمطداءبنفىءق2أبواصىسءءأايثاطكهاألنضااانروبئصاصبفىكاباسه

ءوؤالمحرمابتألواءاأفائدةالخياطبنالئةدأبوربىاخلملعهراأنرعب
البإسدطارباطباباتاةوثألآلواهثكضاأويدإصألمبابوعامهلتها
نالتالنبانانالباألةءإلهليءبابأجمابألصاساهاباببالتبامائزصاوبابا

دابانبأجياأبئبابأةوهوضفىومكأإفهايإبأبفمولدممماالمجلللبابالةلبضا
دواصبابابراهيياباباظةكريابالباائهـأمباببابانةالربابإنباةدثءلمجا
صوابابدوهشاربأبواقابلةانءثااقياباسدرةارالبواالبهفئإاال

اععلىفىاارممماابوابءأمحوأمادواتباببةرثدبابانباةمبملىاأب
وادالباىأمثسادباباسواجبرلبابواجدبابدألمممهاباسلألاالةاالالمحض
بابلةنىاابابيخؤفاالمصديىتبحرمأبواب5ألهواراحدوأإلباهأساباب
خولىأحري3أدواحلىالياءبأبرواتبابطةالمأاكأاباثاصإلبضتسدإلبواص
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يرزمحأننترمسوخماممعحااقيمنىاتصيماللمأبسمنأللساقلىدإهـةطواينأا
إيهراا9إلتهايدصةلؤلىاةممانميمرووفيناللمؤكلايمءيصصغءماعاجه

باقهحيئوأسةعقالأضتمنمىهرلةمعينيبثطمخيرهأحأيماإمرشارثىيتلؤ
فعمئىصدرابولكربئلىمحةدىعيايمالعضالىااتهألبااقوةحوذوومإم
أسفىطورالسقووكييعصقوشقوايمابراهـدائاوالهأتيسال
الئيتمبسمخيمصألتقابمالراحمنآألريآتهممحدايدهمما5دومضرتأريفكه

ههاميأستاكألدهابملمناق51داهمعمالمحنانتهلمملبوهانااتصمبمينالىالةبسعمماليما
لئهاصلىاإودبنإجماثسخاتهمجققديملفردالياندلثسألكوهلغالتهاممةاهـة17

ينىهءتقىتصالتثرءدثعكىساسآشبمسأاناتعةالمحههوءعدنإ
يتدرءأألقهاالأله1فهـكاالسجموتءىبهممإيمىزيةلىدواتىممرأن
الهيئنويك5روللتهألاالىالآلياتسغصلبدااللدأالأقهاور1الئاألشئكل

أاثتهلىزاأبرينالمحاأصعرعوهـيخكيا9أثاالهغءقهاالىردوأثمبجمألاالمحاجمأليم
لمدطاهـواكةثولمصيدصدوثدلمص1وواهـياأهـلموااهـالئههاألمورتصيرا

ددسوليصسالتهاالاألالمناقالحنآومقاداداوالدارالعيولىستاالجعبى
دتءاصيركأالىالقركثىااتقعناتولوتحدأنقهااآلأكريقأدأصاءلهااتها
كميدنافيددوصلىآلظملماجمللةاهعالالهنعهضيبكتىلمحقامجقاداؤأكأتأ

كاأبالالوكإلىؤيمالةانىوسلمثص4ومعنهامحد
عقيشالمثرقإصاولىءشبءالشفلياق
ؤمايموامالتابهـؤثاعقيإوإصطالىلؤضها

إيهمااإزعندتوباثموإطهمتىيتهوثرضعتاراحز

4تنئئلرانعاخاغفر4دألناطبممليبتتما
إا4انجالشراللماءعاقهـقظتأترلوحشافهاشغير

لمهءيرىءأداكأذإولالذهلىءددلنىثه

وووكأابمانبهطعبداطهسءإقاايخابنأفىعدممتازهاالرفئاساكأأإخمىقةفاؤز
دحمىلحهوبقاوؤيراطعايمثعصالمخشهرؤكأمءقأادرفىترأجوزلىأبؤصأن

تهةبئ
ءهىافىاللمحانمونطيضهـءدللى3ودأسوزدثعيناىدنت4فياة

يههأذيهفجلىااقهـقيخ4وركوء4وىمىلالاأنإلىوء
أصمتأئلثطعوليصومىأإصكلحصفئلىيفبد
4كرادآأوانثتاهـءردطوععاؤثينب4بمفث



آ

المحدإصنىاء
اتدجمارهذءخوأثمخطحأدتقدضميخاه

كارممطودثالثزاممطظتتكدازالمحىمياحاصم
آإليسكابعازناأخونزرعمنوأولالمأاعالحهااهحأمفاكزأمقليأةفاة
أاواصهاقهرحهااالماابوعاةيخبرهحأببنااثأمابناهكهابهبئ
إزحالةبرصالتهصأتصطومننباقةبنالدينحالصضهـثبفطءالع
إطرلةالغصهـىنءع4ناأمرتدسهمويفاحإلري1عأاءئىاأشطإالمفبم
ذافناهـهاعاوأى2اب1حألتيهواوإبهاميدمؤلطءوجرالمصميت

اععلىظبطمولمبتةراجلدأدتءامعزإناتءدذتثإتهاصققلاصحعر
فلرثاارسوماأنيئافإبكفاأثمططامبتمألاتشلدموجبغزيراليمقا4ط2
وهذاكلإقالىباقءابئالووهـاوهرأسماهبرجمطجمتلموكايءأولزشوفافههز

ةومنرهوقماأقهاهصافبماألوثصاضراهاإفهأفنئوهذكردعذافرالمجواغ
صرابتهةلصاعاشاسهبدالملداصعباإسلطاانا2أسخأبئسعيالواإمطاقالاذناألسة

ضارةأالدوهذففعإالنأكلكلءيهضفىولوأبهعهسدهدالىعنوانوسعثاعسبابه
تؤهئمعاواودترءاءالاحركاآللىيتركيدحمالفهابركىولمحقدذا سممههـ

لمثاوالمماةرومقلمحوأأسيوفاقةكأهىانراشمشاةررودافيوابردةبابروجماا
شةاعابضهالىصلىواكأواللحادةمفدةقءمدظعهـقالبئماميرأدءلوإؤينا

لىالسدمنتئلحوراايوانافماناورءفحالالىءتطعئارقده41ررنارافتأسنتهم
نمشووامثرتاشالفضهجملثقدورأوألصوحيله

طقيفىطأهاوأمااءطكلتادا5وأعيادواقياةإاألاصرطتاوفقسدنحا
ألىإدكأأبرلدنماافلعبكاملأالماثاالهظمأأسلفاقاعامزالممن15ه151
فىتهـشاوطدناطسليفةص41اسلطضسريرالىيماءالهىأضاتورأقشهتوحل
وجاءقمةواكرالوكءوقابأمؤتهفاعحألولعممكاأرأدطالىألهىالملكفأ

وبااالىحبكقهتبتقءاثاثوهـقءىوصةةاهفئءإلمفوبئهـ3اشهـباثفى
دوأليمنثذإقويمقابلممءألىتصماليدنالءمجمرهنفاطفصهـاومغدأوبعلى

لمونهـءا3إاالاالمثاكممرافوأش15ءاشلهسكثبطاإلىهمجدمؤفراظالئهحتحدلمحالكةا
لموأواهـلهرمفةكباهـافىلؤأليأماؤافصلذناجماوهمافالصلألماغدى

الهنابفاصخضإةا6صزاانماواارفياجمولمحتعدتطعصه9ااصادحرأإحعى
اصءولشعضانلهبساللراثالمأفقداعاثعتاف3ةتعإاةطسأوأخإ

صدذوازخرفياتأالرأتئرضاإاثؤبطادالضعرواجويصئروةرأافعرت



ثابم

واعوأذالمماقياذقتتكاتؤيىسثأكءباءاسفطباتمحوزاهـزألنتهامنزإ

اجهبهااأرىأبتروأدنيرالدناراالدرإمموحوهكأبايألبهاجونالهرت
كلسئحوبمشريفاالدتذاهـجعلىأنحمكلىتعافىلهالمتهمجهإلسناابقتؤا
والناكطأقيثفسائضاثعاللركالزأوصةبلباليهحموكتتأصيكوصهبماغابا
مشترىانروصررفضامعونمأكلاطسهامنث5النوىاءذهـهناخدحظهأا

رنهيخصةسإشوماجسالتدائرضثىشكوأطاخاسنأألىإ18افخعلىالمنالرمحا
إندشافىأولجارأوأمالنآويرالريئلىدالتعالىوالته3أاهرنجطيهثوضاوملاي

ةصفاةوجدةددتواآخرهنأاطلاخمشحىيفاواندصأيذاألوةإببداصاوالدؤ
الامهـأوةعممضهبمدءتالثادشدءالموكيمءءىوتعهققاألرانطعابقاتأوخأفرساأ

شمحفإصكهمأصدقءانتقالمحممطلأل34خرشاوكىثالماثكثالقيوفيأوث
إأصلىاجىمرأباعمآلاتسصمهإيهانمورلوىبتن1ارءاظ4أحإوأر

ذصداللرثندعامنهمقتألكبهاتخرأكظاااانىالنااآووآفرلدوناالمايأ
أحدفاضةتجاألثملموغةص4ثعصالعبقفئكوستويخوأفينهمفكلسماممهما

فيتىءمامأحهمادةءأتوإداكهنجاىدشاناالثاخرهموأثأمماالمالم8أوأعهاهء
مميهمبئإللفكزماندةاعختسأيخهاامملموجمىعهإرابعهألطايسنهمينوأر

هـرسقخلثحهريربجرفيوتخوصمذساسافيبلثشبربااددلمالكاأراثمواكرأتآن
رءانكأ5ألوىأعنصنةزارضأثقيتبئنءىاضفىسهقهخألفىطاحونئ
اووادةآقإحاثونهحيىءداألالتمببفسعفهوقوأرةحماائءماصهدةوء
اوريلىإلىعؤةأبنأوايوفأجاإذاأثشكليرائيهودىئيايذان

نضآكلئيراسلهعففدهاتطونالمسهلضتوقنتأخكىأءصإكإأمحرف
تاكيمفهأصدخلعبنانغثهاعاصفريدومقحدحعدهامنلدأنئدللىافاال
أث3ذةصا3ءدتيؤفيإفاذااحريألحةيؤءلهزلؤن9درهمااونذإصاءاعىاألص
حبىشاحارمحثمفحهراخرحثأبااهآكابأمحلرالثهلمحثمارركاأا

رألبرشلىذ11صعامواحلممينرالممموأأسأللافشادعنقومأمةقومحاؤكالههـص
3أالركطيغسأاؤءايواهـأكمهافءىبإةاكركءلىأتكأبهيبرسددارارأؤمطنإإولى

01دةرقالتجمردأة2ألءااألفهسءوالذكأممالهءآهئاجمعنىإمآمفهاأسىأ
نج9ئعيصوحركلىألحهءصخوخفرةإمعهوءوهوافيصءوجهذأفعرجمائاعرالى

ألفماجمدسملىةجماسوتمثباتبمتحكلطوعمونةابيعلمئدانمنياقالأطيبما
ثيوإتقازاعزىأكأطادصاألوئماايأكبكأمضدض1ولعزلفططقي9أيلثاأإ

8جزتوأالقاقق9ألفهقاتممرقيراةبهبموقاطيبإقذكنتيراتكجزي
لؤتبفداممدءأتيىوأصكفععتىاديرةثقتقالىشلذفيدغدضيراعكنىا



لمحعلرىلىرفثلةصعوبنطمنتهظهـتمزجهـعهافيمحفرالةظتثمهارعش

ءامابعضهمشثلؤفرممفوجمطأداحمروشابأحورمضالمنقالكماتدثهى
هولفقطيومعلىوالئربيأبعضهمأإوصئلهـعهوءةفىفماديقاقا

نضوئها2ورباخؤقاذءلىبامصفقةومووقةثهيوعددتة
دواممادالمحطالوشاهأصنواءارفياكطءلةهثتايئإصشأقيلىحطبخرهاو

قاومربأفلمطروكااذمحقواوبغيفلساصقالمافاانأمحالع
ئحيهسافرلسثاىعمالىزرفنجعثطدفمائئسعطضشلمحمبؤيهرظبككهفيااكث

وأعالكككازارناافنهؤأركثكاعطعمةابفميباةنعمىاثيأخرءصاأ
2خياكااؤكلىمعيشعلثوالجعلساالخرافهأجعلدطةكأءتاأتطكرسأا

فريعيدلدوطيبشدئالقهأدطآوزثوحوألمحثصوعواغعامنايتهؤكأط
الدنعالىءنلثآفتهاطث43دفيايفنىوزهدكؤجمايهأثرغبداخر81د

7خردأبعلث4ماراتكبألثالتهأكاااثكاهبالمغفرةاألتلسعقوخلى
كصئمعزنحهبالتهابألكاألآخرءطدرتيخدهوتةهفيقواماةجاةالفهياكاح
وؤبئقوىالهباباسىتهااءث6خودطشكايتميعحرعمنعمهعنيكثانم

انلتمسهخألصلىجإلواقاب4عنرنرانبهألتهأشحمىاهـاسقوا

روالغآنقدتإنطاصيردافبرحصيروالمحالمجصيرهدافأأوصذاأالئهذيات
لهـعدانتعاقيالئهاساينلمجشقوفرائقفهـنكنوفاسنطيروارةالىلىء
كتثانلأسأضيواوبسكمامنصراةفىويخعوذيخاةثإطاحمداعلىممؤاثويقينإا

ادلافابرةأتسهيئااليألسمناحمفوماثلوءءإجماأطثمنمااطهمنبرلوم
عمنإقيمأدأألافهيرهةخإوأيمهكةكنالثاوثةاقادراحاعرءلمفأآ
تمارفائدةلوماربيهطاواليتهاتكانةسعثمرينوزآأيسلديزاووءممقصرهـوا

ةبفطبقناقطرومواآاللىاعايهماكؤحثطاآاشآلديسيدناسامناحربواارصى
افطقغةولثعراخببذالعرتشأختصنأنياثمعىةةوطوآاهىةةط

للفطواكبرواوآإلتنداواالصتألؤااممزةوءفهوالقياوالعياقةبغظاقتشمض
والطبالطعامفةوإلهاتلحاوايرألمحريوالئرجمىوتدبالممياسمالفرسواخهصتا

وهعاحةاإلليموأتعاإهابيعأتافأملىالصثىنانالهصتفاتغانهءابنااوحق
وفيسمالرقويواالوأتيديمهصةالمساوعلمهومطرياوهـأألدالضهوعلمطياإلوكما

آلرباالمالىعيهلؤحكطمحثيادوأويلقالاهومماتاليمميغاالموأمةانعلم
ةاسهوبرودهصسنطانعةاررقيأةفاشواإئرالواىانزومفابيإجمقاأشعنطتأ

المجارارجوالفيائمبوالةساأبردااسىممعألؤأفيسالرمأونيتياوناشلمأكأث
أيةوالإلطؤالمحزخيزتلحالخزيخهيهلغز31وولكشمرةمحأجناإفركاألا



ثيةمالعاواأخعريرانيهفأظوالحلغااالبرطاصيقرالمجدههلمحألطغركرصةاجمةا
أأفغاشءألمبهراناقالروهاآثأوااقثىإةوازكداواالجمنميةحيةوال
اخملورقهبهوؤأئلهويخلوبرجضاإلسويرقبلوبتابريؤطفصطيائفالتارفهموا
ثأجوجبرثأيركادكنغوذوجاومجناوفرأبركركوايراصيفغثىطقاخواؤ
وأماثمدلمسانحويئاواواأفراعفرطوالمطؤأحوجلؤنوالجوجاف

افأمادلنأسربروواقهطاآااصاصليهكأفورأوألدطنمواحدؤكطالصين
لعمردائىااهوا2زناتغوبزأتهقوعهووهوارةمصريئلموفةمسأبربؤلمنطاعاودحددامحط

وكبوههاللمالمحطوافتقسكالفتاقطاةايهانالتزاصنقارقوئعانفمعلظ
أثجمفبهالنوخآصىاصاوافزانأوةحهوأرأ5كووزءتةوظوتكمرورثمهدممد

لمحصدأودءالقالصندانخضالجبهجناساماومعراواةوكلىلبتانوادساواج
دامربتخومدينحؤلمفيتأمحزهتفهـشهلمحااأجهسانرأماةنااكيحثىفةو

الهندفمالثماواويةقيديةشفصغغاقتهاكثجبهرأشوكذالوذيتقاشأجمام
انيمهحمحاجمرادؤجمرالمعودىاماواوبرلرالواوألمجرامقهمحدانيراتآها

ألألمحلثقفاةنفيالنثوالغارعمتانناحمانلمييهاانلهاجرداانألشو
لمحادمىافىبغاللموبطيملىءالثاالىمىباثمقيونأليالخممىءبغالاطههـممهنلوآ
ابهرتإفيأأماتشااذءظوهىجومعتاذاأة1انلفادففيمثمعونكلو
اب1إفائدةصحفوعاللثرةصاياذيربتوازىاقالتنثاهعراارجاإتثمطوان
إقاأيرعىنورفيدبردءاأكوكراتكانفاتناألسكندصللوكاكأهالىإ

للمالثعبدانجريزيدبنصوانكاكئالمالثدأشعرواإيخجنجرادارالمنذبنا
أنبهيانتأقهجمدقاالشغرأننالمحمأرسواناحولكاناجمامحيرآكأافقم
يظهودأكاأثهـدىبنهيمايركانششفتممقلصهألمهدىبندىانهامجاك

يالبهونإث1ةإفاجمعخروههنسروشمعفئألررقوأشهبهيقماليئابلدإياقب
دهـفىكقءبلساأباطأيكلهـيهخجعةعامراكنتثمموةخافىقلمولىعايهالله

عإلتهإصرقى1ئااببهتمحلىكأاأنطابمحبربنالمحرفبنيانمماشمافىا
8ألصنناىعقالىبشدمجمخثوخبئمسموكليهألىىاشبههرممناجم

ذشناطهتجهزوسوالف4كرنجاهيفأبئأأنوبمطأيفدتونمىألمهموأايئانتهابوعبدأألشيئ
خوإتقصيفييمشثا9نآآأليابعكغمرهفامدة8عضالآهماظافرنجامالثنشالاليدهءمن

لمثىاصاكزمشهمعهوندوالعدةلىلامنهمافبصئرةبنطهطحسنهو
8صلةفىقضكلأنفوارةافىلهفىدتأنوبواالبهتةحماادجءعتهوزئرالىمصه
ثالظذثدأثاشادخلههرآثنرلهظلمدفيأدماهـهداكلكثرةاقهاجمحأمنرارأه
سلياأىافيفرأىالتغاتةسولاؤمئتأهـءسمن2اكايةجمزحةشوادنفهاره
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الىلمارنم9أفىلهيئاولمنزبرلدمكىفءلهحمسومةراالحموكآاةعهوجهطان8ألغ
ممؤبالمفأةلىاخلتدهنهثىالظثمعهلىذاراشأنعرجسأأفنثها

وتأسألقالجميشفاثارأصىيمىهاحواضانتمأممولأرققال
لفهـوقاتفطامعهنئهـتؤشرواتسنىثبالتصهـ14مثربمنلهجنىأألطاما
اكطللرامولمىاصصافىصثمممهمناوعنرأمحمألمدخؤابقحهلالمها

طىالنهاقعالمحقهنحائزةوانهىعىمو1فيطلنىاهعهثنلهارفىئمحقيبر
اششفلىانبهففيزحعىرأنثدعءلناقبؤهالمحلمتياهـكىبااثنألناعرفأ

امحضآكلبذالاناكانلفأنافرلدفقانالهبطرانتءإنقالقعاكلهولمسمعابه
فيدهماالتوكألمام5ؤنمسايوالثألءوكتاليزاأباوىالفدكجفةفاندىالوبمى
ربئالؤقشذاصافالآلزعنوورلعرفىافيأقيواوهذهالمحمايةراليعلل
وهوانقصدكبهعصلىالذالقفئرآكارقةاالمومنياحكئىصتراالثلمحمايكوفاناأى
4الىئئإب01وذلالوسكلثلمقلتضيوهدوفىتعطهوالتهاثنمكمنكليلم
ولوقىافىإنثالفاذيرواقعهءالدنيادتعالئه4يرؤءقربامحذانبساطائاأل

العتاهيةأالىأقوالتههـالمرئهذابأنالاعالفرورمعهـلقلمجأؤأتبرقعت
ونصضانرعؤءعهرائمثىتهاهون

ءحزنسهـولحيماشااءا4حيحلواإميمثروأماصوت
يوآخغاهئكضهولهءاأتمقهذواجطكم

بحنابهاماسلالتماهثألثحةأرثقالضهاتصيافىضيعىىامنامحنيروتأفىفاه
طغواكثأنععهفراي3محألىوقطيعهلنىوشدماةإلما

صبمأمىحماشأمكزأواوخخاةلءأثشذأ
اضرحإحيالطالثهأحنلوألقهـاةلوءخمطءفي9

محاق1قالبسطوالمالالبثهلرابوامقىكغفقالهقثنءهىمطدق
سأشيواذاأبدعأسرمحأدممصارعأقالاذاذكطالقارسعةأشمضاهنابألعرقات

دأمثءقالكماطانجمألونسطييندهنءعالبيهأقلمالرهـحءاواقىوعنعألذاها
مانركااوأقاملحمرأيذىصبعاأوفغوشاسحلدسفيأواغءضيافأومفعخالصصبى
هـثءأل8سفيممناثالفقال5هـلسهلشنألمحىأرسلالملمولهندعنإكلصق
فقأملمتلطثصلئاأوثكعالمضيهايالمؤ
كطورككثكسىوفلثفىيئذهـووأؤيئصاالؤثممنئقمرمقليء

يتظررجللىةبادايعمقرأنظرفمزيخأفوجمهـاالعمتفىهذشاتاهوننيأك
وهوتدعقياللدوأتشؤكلاظاألتزظناقاناواللألطؤةلوجهأوفالممحالى
عزملطاؤرتادييزفىودالسهاؤدفىياربيقاللقا8هالاظاقىبحءةلهـأليمة
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لميادكتدتفعالوهملئللعاخظنهمافىسرمأالترالخصثعانحكملمحاربالمشؤم
ةأتصامىيخلط4زألدزاكنوخلألفاساهـمانىفادمالافىاداومخت

طاقوكماالجمخإماقءاهـواشونرمالتجمياأثةيهألىسسمفىاالمهـحةنافأ
أمفرداسكدفأصردأفاثىمئعطهفوزكافىعماومنمعلتععه

براقضكأعىعامئعدوألىربرةالمؤآنلىءادتذاندمت
اماثاافغامجاثلمواائنعمبيعابنىاكليمامنلطبامحسنكاحمهمنفىاأصن

أقبمأساثر2احجل2اأوسإارقتلىردعنداأحقماالمجرتأصيفبكاذا1
لحالىمئلوهعوةةئ3إماصاوانغذخبماصرمحءشياسانرشناروأمحأل1ءبةإمغوا

أؤغثيأتتلميرتهممنضسرابداومنالمنلمرسهتءسانسلطاثهبلمحدوأتع
صآترلمتروثمصخالتثنوةالاوذساتنفح1ناالداؤاكنتصإسثمحاقابضب
فراعثصكلعهئقوفخاإكعضءوماماواألكلىلؤفائصرفوائيساكهـجلبما

قرلمضثاكشإةلث9حولااتماصخزتالابعفداألعرابذمحهكانكلءوحرمنعه
تىوجيامرلبهمفحرأة1ؤكرتيغايالءاثىيهيياجمفاوالحمدفا2القففاثيرما
بعمقلإظقييوصشبيويصدقلىلننىيبإقدكانتهاصوحمهافقاموتهيعد

إبءابععقلسمضيركءيرلدوثلعدوحوكولذوالذثبيلىوخيألأألعرأب
فىءدوولدلىثلىؤرلدوروووادفرجلقدولدركلولدؤدنعمنتالولدالثهلى

دأقمحثررؤنهاألقيوالدهافأولتشدافسكقثكالحدهوندوفىولدقدأ
فمأماينالسلطوىأةانجعنهنهفيبمأقألفافيفييوفصظنهفادعى

هاخلتتآنكأحبهعامبعضغهدحم9فهأعاوأممأآعادةإماسقلىبطنلث
اذاللهواإليكاتالؤةبناللىءأإفإوأحمائظتهوانبنىكضافىطظدانافاثص
3لمئظف2نماعرأباألأبععقللمحهدهتغنىلبرعغىرانسنفسهقروتغتقي
ءطبووورثبأالومخماصلظفصفثخرعاأالآوقملأووصكبألدثهىوأهعش
انرإسترأفقائلقيفقالدىرألمدامنكأشببنبلإخرخرصياوعيحثمااج

اتهاددطؤىصكةءقرقرهاضقالنيارااوالخارجرأصالداخلىتقالترأ
أهبعقالوزيناهاثحيناقالمراللهلئنجفقالللر

اعفهواشهتيايمناقعىجمىمعملدىفإ
وفأشقومكلعقرونفاءهابىءوعيناكميهاتلىءوصدظ

اذدخلاالشوفينحدالمالثانروىكاالدينابثانمحكإلرااللغويطا
رفالفىأهابالولىانقاألمرفطكألملهفقاقينهماوقفةتيمفيالىحلذشعداعليهم

أبحلمسعدسماطاحودوء4الىزهؤسعدعندكنياخوئداذالىصمحدالدكأفةا
اسقسنهمهطاإلشفمعنكففبماداألرضنحدالموءالخيةشمعاللضيوفا
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لمجوواينطسحكلانتهىيىبتممرمنيهلهماواالصفأارحشةئهأدطصم لىمحنرةإثمانرمتهاوماتحنئمةوه3خةسىلعتعمانحااكمانةسأ ئاث8ما8

كانبهابهقوحاشووقفرفقفانئىاالإلبنىكاالععنانوهوثامضانمنهف
أصهروغأششتثمانوخألفةسنينوازيكاعرهنوءراأياوقيلك

افافامانهن1وءأردفأف7فيهاوغاتبةوثمانشنةكاوخايامانيه
الفآايخةنمآلوآينط3شمةوداوبغلبلىإفأهتن1وفرمىإفااننجاغدهمد

نثوسوفئمألليهوقهالصتمهظؤقهثىفصولىكالندبنىيةاكرالفانيتر51واب

ثمانرابالمثمنصاويدشئمنكل4دهمااةوطاقكايخكشرألفاشتراليكهممأعد
ابنهذينئهثتوقدمحوقىياأيخانبىفيأفاثئةبغرثتفاهطوهاال

أمعآمامنئىاهأامنوموادمءوفاعهـصاتقي
آطلالمثافهومننملواهوواشا

أوساحلةاالبيددىيقلايلةلغاباممنلىنوشاتأ
احاتجوؤدملقلهتحياثتباةهأضكةخ

ومامفأقرعلبىصيرائئ24أيتأتلىاالمممالةاهواالمعمةأدارهطءأحفظهكت
انفىءمدبهإصقهطاافىوعزقدقولهءذكرهفانهةتمعلزاىواملةالمهـنالل

هفوصاازيغابههسألمالفىوإليغراإصركافالهرفاقءفكدرافابةأقؤهاهىانعفز
كاصامنأىعزيرمناثلاتذكولمأندرالمفالمقأواهذافيورايمفإ11

انوىحهـمقلىهالتهشاانثؤاجررذشرفمنكوتمكزاىفيمنانهعكحرفهاوالذكل
لةلغأيتىايهمئرةبجألالىثوأشرال8لمفا2اوانكنرأهنلىحابو

دثأءإانةبابئفءالمعرعيلالسهفااةت11
يمراوإلىظفتعبتءجمةاالىهوهأأنأ
حمايقمأموفى41ومولطتكتمء1خلىوماةقأ
لولىكأحاةمياءيضااتوقدنادآلأثقا

انهأفثهرقرشايرالثهءأىخاادىسبوممقنافىقسعاأااحفرأيعت
منمأمآلىانظرالتفبءسنععالحبنلىاحمىأسالىاتصأفاللتظ
طكفاإضثيهفاطالىكأإلىنطواهأثمايقولفحعتىكأةبربماعولماقذلأ

أنعافا2لررومأثكقلئهفاانما4الابىضهجمةئيرالمابمفزأألمقيكلهتاوركناوللآقرفاااوباإ
جمعتاآةندأةالمعتمدالحبأهمآهنوغيأحمدوهندلميهصقذبهورفىساقيا

ثغوخنةلىانصثنءشيناضثافيفدسالالمباقينلدناصرالنهاألخ
وأظمهلىءاالمطبقءيهطانهعضهامندتبيننأمفاكرهأستلىوقعووصبعمائي
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أتقثرأتحلىحلإخوفىالإمثئاحلىياترامنلتجاتهينىالفرااقهاءاذاباستاال
تالحغوعقتزملىعوداللعلةيغعليواألىعالطقهالمحانالتفتئلظصل

كرتكاذ3لمابهأيفىاةأهـالعنمنة15افانمهذكتأكايخةالرالخصوضية
طانالخمىسلياللهلىدعهامحنببماكنكاالهألمحوبيثملذاكرناقوالىءوايردلغ

اأمحلىوأيهماشءالمغاعئالسين7عركساقآالألعليهىدءنارعناا
سمأيهقاصلىاونلىعلنضهكاقفالمعيهعوسألنوسإلمطيهددتهصلىتالآمقالفة

افى2بماحمضمامنضاألنغااذاولىمحمألوءمقالنةمضاثىكأقالى
محلىممخوفملنىاللهفباءوسمايسهالتصوأتياخكلىبرلهلفضموكأأئيا

اطغهلويطنهأأولةأرإفظاناالذعيءايهانوعوناقهطرهمابعرلمامنلرلها
وهماترمنننهراباعوفيولهولاذكمنينتذتاطهدطتاسهؤطنمآثقارا
سعزيزوقهونه4فىةاممقطالنهأولىآإاباألسماتالكاا3داإصداابرألهـا
لمحكعبهـرالنبهيهلامكصغانافى2أقظوفيهئفيا1ئدةظتهرالمحمدلموببهدلل

ئجدقلقمىتبةأليونأويعفطمةلىاقاقيهامماالمحمهعلىهآلمحوسرث
دهأفاعمممقاهراقخوومابيةبهظليماحمأ511ممطااثجواأؤتميسقرأعأفيئاغورسحثم

همبعالأن4علخماتهاعغلم
أتغتماانراكعيياعإبمأانالمحىآاصظنواترق
سفلثوهىاألطرةوماقاهمكادكأنممطدانثطئعا

لىأقيشخماتنهصاشطرماسوثحكأشاسلتهبىأةلداثحرعبارهكلتعموفأندةظ

قنبىاؤولماياتاقغامن
ايههـأوعافىالمحفخمرهافيفهشعكئحم

قآلهطبمقأ4باقبهأسمادخااخدكأعلعمرىافرجانءايالسواوئلحىع

ؤواأااقفهصاكلدفوأذو22بهرالوامرامآؤافذاتمحاوآالا
هةرأمحرإطفهشأظاللةءإجمونصئالصفائ

لرفحرتذاثرأزكرهأليىمأابمدءمىعلىبهاقيمأ
يعكذاكاث8دشؤلزابيينفذكررجا4خدرتن5اافواصالفعنقيلى

امالةهمقصثاعنهاوقسإخمسقالدفابرةقأهلىءياسافسايقولا
خهآثيأاشاكمافأمألبالووخممهلمجوباةنهملهادقةباوخسةياحتهادرونجسةتالقدا
دعةتجيوااىأوفياجغلأكأاوأماإانهأالزالولدوالىفااألفىدوقيا
أثكاحفىاىامهشارومسإسبواكفىاألعالعادهكأبااهـاوألةثتا2الىغرصسيةلوافةأوا

فهيىبالردشلةإتىاماوأممباماادالرفاحثأسقإصاكىاضهعالىبهيوهرفبااكطاواما



كرصوعوناخعارةسههالمحفابرةماأل2المحيادأءوالذكاهنوالذيجةلما
ثسمماابنثاداثازمناشفمقلفماياروالمتامكنالمنونهمسيا

صأواال

والفزعشوالهحتىصريمادأصنكناؤتمرناكاهمرىإ
ابرنىحنائرزاثاكللىأماأشانالىةقعالعدحر

داإخثامالكطأوألزهلطكأفقلىلوشنأمحاوآإاالتنتئئعاهموفى
وصماادأرـااصفأصبصيعدهائبأانفسىأصتاقد

نءونجمانفاكأتافمياايهءعكىالملىطهـقمى4القعالقألازهتعفلىألأوظ
أباخمعافأايهماقلمجاهلامنوننقيلؤيش4عإتهاصلىلىلمحهتعأوقولهليفىلمجاهـا

أفىكاعلىالوطهياأحكنومنيانهووسلمعايهألتهنجاصلىكابالخطلثنئ
بققدقآإمكللمالؤطاقلحافىاخألنمطاقشمنيرفيوألئوتخذبويفس
بمادإبسمامنهآةحولسلمأيه5اللهلىوئيغاصلهادكلالعهـلنءقفغاينهسولىشه
محرةالذوأثحمعالنىاتالمةدءأفيائالهآدراضهمااإيككانكبرءواقلأقو

ةطميبرمضفحمةىممدتموصىعةكولوممممامفرشهملزصةمحرأكةشاطع

انابنصيملمإةوهوازبرمداددلةمافقيقأءاذعاقهبردءمافعاء
رالمحببرنياكاأبوقالئلرأمأعاانىدعهمكاصضفىالمسأيهءأقهصقولهند
اوانمالأاع4جمماالمجرعلىولسيمعالبدةالىفبىاعيهادبهزةلتىالألنعبااانعلى

اءاللهلىصتهاولهرلعملركاصأثوعجلتهاألؤاراذاهـفالمجثرواجمروءالمجرالمعناها
ىدحورمايفهلىكايكتائالالوعدممعثإلبزكهتقاوااذثصةةووسيم

التهتاتهاردسولعتيسفالمرعةلتهأرضثايرةهرأكانء4أوؤفنغالمجوعوعن
ثابءازخساأوثمألىتعاقمىلهأليامعالىةرأقاقئابرءايمكر4المىلوبموست
اثاإيرالناثسإانءبثاطولالأيزوألثحىإلشئىنهبه2رهـإةفضةندجمقيلى

نهماوفملمظاكنهماليتلعقالخطاصىطءإوأكبيواأصغيرواافبيشوكط
لوظساةألأأعمأةعلههمإلمرالىأتعالخهراتسامءأمضص دعاس

الشامحرأألوعاعامتاقلؤألتهاالالىاالأنهلمثظكىأيهكاليهلىعهرنامحدأصعه
اهاايغأنبرمناحميامرةتءغالةرهاألمهىفلثتاؤأبأ
اهـاالزوائلىهقوالتزالهتءآللجلشاكاراكلهنقم

قهـدإمهاأرظألاقانفاءؤفىءواثرأحةالمفرأممألعفمأيرهء
أمممراخآلإلهـادقالفبابهائكمابلقمفوذكراظابنايةألأبداخةابدمنأنفاتأ

ثيوإكاهتإالحنسهقاسعلى
درءمجبقمعيمثىمحقةتدىرةافىظائحهنههزوحمبه

بم9
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مفئفو2هإوقةنرممضتلمءأفرارمانبلىاعمابهما
تنقاءئااالذكطكرلقيأناألآماخرصعفياإلغ

رمحدصةفىاتوكهارشصسمةءضروسطقيباسغصاص
دداقسباتتةرأءفىطصماظذالىن4قفااذهـلمحأصو

بعرقسةدححكأبراطامنكلؤتاحانارالمزدتادوثخأسةامرباندادءأاأفاندة
اضهنااكهتهاااصيةأبراقاششأفاكلمىؤهاأوقطىولمنأص

اعذصثميسلراغمث1ايهعا9اوعراأذنابموةءقرأدبننعهءواجمحواماقدلمجدلةا
اى2نارالشبذئمثجمطركرقأضبمورفظكمحواتالنارسرأضرموأفعهارعرحبلكافئ

ت4برجمأاهـةإؤونيخوححهم1كانادأوؤأاذااية5ابئطئلمحافادرحمزاألثضم
ةجطجرمحرافىءإأذاستارافاحاتآكهدالناوؤد5وأحرذظاشتاطتمخاذا3اوا
هـهسنءقاضمفىؤالسهاونارأإلنصيهغادوإهذه1خمامجآأياكافىءذاوادبراآرؤ

يرأكىؤروأاواارأفىثزأمإياصاس9رأنهـأإاؤامنشاؤإصساؤرواءنكارزإوناراك
اتلمحثمزعالطعلىالوتموداالهيةناقىمكرنارلمحربهشأنحةاللهداأاقارأنابف
دواأاأصدادنرأدمسدكأتحاأأبهـارهاوناقعهثىضأبااالوقدونيدأوتارابعدمنهم

ذاسيروامصاوخكؤكديدونارااليمههون4فبأها3121إادقزآهاسذافانارا
مملىكهكانتإمداوناوااالشفيرقدوخمهطكاباالرطىاشمنانزفازنجووخوا

موءاونانئاليفتمكارانالئىوضواأأتوادابهراتعهمءالوابيلةتاذاعبوا
أاأفرأاإرم5دأتافيأعظوءنىىأنالمأؤءاطاإثر2الملوكابلطبيوقيكها

ءاأأىهىآلمحؤينألعركأوعاريماتابؤحمىاالىيخوتط3إءهتدى5بعدمن
11ؤقماثملهازثسنظالناسالحهااأدتنمابئرافرأاتآمبىاخانيسمحائداكطأدته
عنيهالتهلىآلكدةةزوالمجاعامهءاحرالاأحمربارانئجمسالمافهذهوطلةيهاحتى
عبىأمحطشبقالألةعفامانةمىأفضلرالمحرامأفيفيةبرعديتوفلم

أألىسهيئوسدءدأثيوأماثىرةشالؤةفاختزراية51ألهلءذفيبتح
اأخوممب4سصمإلأتلمواتصسبموهىجلةوثومصألةأوكأرينثو3أيئو

ثففزوآلتهيثامحواللمنيهفئأدتهفهلليمسوألورسثشرآضالأحمفسمنةأجمءوعب
سدفيرهاكخأرأعيدبنكأمهظبنانسميلىبنثامهوهـثماممدروأوألدةةتعقيما

عنهادلوأثئرأوشوعؤلىلماظرااالهاعبى51وأ4ادأؤلىمخزشءكطهـنجهالله
برأخرىأمالرماالدثاتجسعالىماثهااكتمأةد5فاعنحهأئهارضىيزأمؤأدعبنمري

عرىصالىوثبرىوفة8إالىنءتىطألؤاع4أالةلىهثىهـعقناوفوصلى
مىثأقضاسلمياتكأشصيمممىمدثزءوماثؤسلعلياؤبروإبهمالث
نراارسؤالمحلهرهـأصىالزلمحقوقائدهظأمرهيهكلؤأشهاألناوتخياعبر
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سكاافاالالخبرجئطظنرالمجالمجارزخإياصنيششعليهكلناذااسمه
إركعلىالما3ساولالالىسالتهعوللظلخمتاظءالمحهرفىربئتهعبحدا

أباغأنجاتأللىأنءاودأجمىدوأخرجممهاهلىونرنالىزلخلى9شىأهدالمتيألبم
أعندعبدءلمعدييوقهاصلىلمحهاسولأبرداردفىهوصاعقالىارطالرئلضخعهزوب

التهصلىقهاسهلدرعبرتنهاأبكرلطفيلظنجلصبهقأحمىقهألىمفادىبمالاقلىة
اعنأاثورقالاالةاأمرهىاتلوانالؤدثاقالو5فوبدلموله4عالب
وزنهجمهارالذهصدانءأتفقفكللييؤمتوسكللىءاجثاياوضكايةالة

بئفينففالارأاعفةيىمحوالمطتاشالدرهالمفسرحةاعناةكثبىسبةؤوكاشاقا
رهماثقدللرظسثحرحهوثصةرعشآ41وقوضحشرههالمكللا

اندمءالنحتافدنةإافىأهـدناوثورقالذكواأايالدررهوعشودهةنوظا
ؤضفلرطلسقاكئزهنتلصدظالهصودكىالىبمعايقهالىافهسولىرمدأنئ
هروالشعيرالةصئمميلاحسمتلىتيهنهوظقااولضرصربمعالمناقلىولى9
هالحيهتائعارضىماسينااخطأويماقوالفغدبيودياكالطدؤظاذلظمنامحثمدته2أ

وبالضيةوضطمللافرمحايلأوادأبهيملمالمفالحمثناهفهمحدواصهذب
ابأطىاكأهـكاحللهداوعهاللبدالممشاسثبناللهبئءدااليصلألمجواأبمدفاا

شريزنرحمزهىجمأعفيتهاعديةأسبنطفيتهوعبداأميهبنصاطادينوس
ندمخظفهالىتمححالىمعمرانتهمكنفهنجمعيدأوعرآإهواابئكرراشدالته

رإحفيدادوأفىأفةبنوعتابارىأالدةطنجصعدممطمىلرلعتمىأسيذنجثابئأ
مولىأدبهرهشتهذاوعهرىقزأرامدبنحصنعةلمظوأشمالةيئشيربوعنا

رتوكامرالمقتدأاآالمةايسهمنة3الخمصيلىةةفانلىوسلمالتحكيهصلىقهاشول
بخالىأبوبهوأاناالظدةإفاربعاادريوآإقوابعاهألالةاهـكلالمتدصحعالوثا

ؤأمحزعمداحدثنارهرىمحداينلصقوبرئغسأقالآدمبندضابهئسصسنده
رضىأبيهذعنرغبدابنةسمااىعنآبيهيزعنلعزاصدعهعدرئهانكرلبئ
اتهاصلىاقهرسولناتيرمحرجناخلىلشدبيهرمؤألآألسىاقىلأللعنهالته
دئمعلحهالىتهاليسروخرجخاخرظراالعألذللثفياضأحلنمبمثهلموسعيه
نتأالئهملىفهاثىءامنقطهـؤنوأفىفةالرهاأكأزعأالة12دءادبدفىصلم
لىةنءبارةقرءفىفائدةمختعرانقلقاالكؤيرالمحيرفىرنكلخعرفعىلمحالفذالثما

لىءمالدخاقوثئصضاممراقفاءفالءأأمافقدماالماصةالهمرمحاجا
ق12أيهاعالقامأذالتءالمعالومأوخذلإالنصىامنمىناوثاطيمرأوجه
4إنثصدهفىقتإمدؤءامناالمنةاهثصااةولةاإلتئوالرافعلافطةاالنا
اتإياااليالىممةءإإماامابانخوايدقيلصي4ايههـنبوهعنامومنئالهبىأاهأفا

س



مالدمتكأتفسارا8إتأخلىنرمومبدنكوهظعشذفىشعنهطمعالتىنام
محهثهرئرصهيتهيىوث4ذاللمطوثباعهيىأبلةؤكصدءأهراتعقداؤ
هوسمىيرأنعفىأإفاقهلعزوتزاوحسريريقدحيمدحدودهمكألوالمزلى

أدمفردبتخرسأيرفثرةهتواته
هفغاسعوالدبقالىثىدهسىكبالدهوانمرهمن

أصعرئالصطا3اااىفيدلمحهلالرقيقادالللقااللفاسهياالئلصيلى1ةفائ
المجارالمغميقالغصابجمةفمقاااثهىإلمالعرأفاضأئاوعىزاااوواباددا
اصاناسطونا

تيمأالهلدكهاباشاهـامعدتآنمملمحيدلله11
إيهءافثهصلىاقاولبهاسذدناخدمىالمالسةونى

فقمالىيغهلخوارةتاهـأذثطوسلم
صضرصسدوثمثاروياسظلىإببيصآناانجاأال

ىولزؤقرىدناكلىءنفلروزوامماففكلتأثأتتلن
11يوثعئرىبزفهلعاوءصوليهـكلئيرىسلىقغ

هرىتفبمصقالماىولهنكلنامءىدسيىصبر
عرىمحوعاألطألقائلىءقياسدىسىصهشلط
تبرىثادظحمإنزعالوطفهءونافىسلصشءلىحهن
أدوىئلتالؤالفىلألحظوإطفااققنببيتألىولل
هموىصيسبرثمجماقهئعلخوضىيىمفيايطلثلىئىعهن
رىجمرينعاألعففنىسنلؤبقعحلىدبمل
صغرمندائمامهألةوقتفيألمههنمنكسكلى

أأأبافىآئى3ائارهقفاالانامىسمامةواواالث
قفرلصفىتربهمهنكياوتءومىوئغىتزةوحمهعء

مجبرشمصسرهيبدلالمصعحأيرجوسغيهرلثف
رانسهمباتطويخءعدنآتعممحلودي

حفايمش21افاركتاألدومحيرةارظأؤش3الدهـلىكاهـمحإ
أنجحتإحبيباقةمهدىلةصاةلعوبقافىبخانحداهك

وسسبروميبهدوانأسيدملىاقهوصاركيلؤعمفهاوحابناحده2المحدلته
آخرىباطسوليأريهاءممساهرافاشطربئضرأوقاآل

27طمافالصهعاتؤادكافاءأحنةاانهىدف
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شاعرتمالرالهحرثوممظ7إانمظمريعلنىوفم

مىجوهروإماليذافىء51كععتلمافات
سةطرىءوفىلخئءالمحكاافيإينطالمافاذسفى

صاشىلمباإةورالىألمحائاىواالءلمثةءسصهصفهلمابلى
سواةىوع4فبسناكيكلملءصذزيفىاوةلمحبمإخوش
ظوطءكلمبراوازحءاشثروفياااصووصدا

أسوءهـأراهلىطهـعلهاأدهةفىسة
عاذردذارهءؤحألناندأتذألحاضخبءلطاكآلط

الزاهرزارأأقىانالىغفرافالمئثبيبثارب
ثياخهثارثرهذامرلىإالولىصالربذاثقالت
قيلمحناظرنءوىفالعزباليإسدإتجأوئفاسه

دبوتهشلدينامادع
هترالتءأذوعرذلنةاممهصاءأحدإلطاو

ركىثأصالىضفاؤركش5النةنءأوشتىكوف
اممحىشانثةبيالىتءظه5آلتصهواأياف
صرامنءخعأاناممكاسهفىغإحاإجمط
ايازهركوءخاهوو8احااثئاايصؤك
سضاالكمحارء6سدءأحمرأراءخمطكىردرض

المشترىحهياطألصالكارممط4ضابدرثتربم

ورأإلىإطرفلتيربمالمحطأههءساخاأئاالىأتى
أخفرتأسئىوردءخاضمصفهدله1نلوهـث

أيخصرنيءسىوبالفضاكأففرفه5انتاالاسع
سسهطوعاذمقمةإمقثلبعصهءافاكأأثق

الممفوسعابباوفىجةوتط8ركهـةعتىااتأفط
وهوابهيحمطحكليمغهاكلفقهافىءغطص5شءييمغ

بعأممحطعإئأ
ويتئسافسماؤثتووقبإةيمناإلأصاعأاسأثإة

كأللمبماقىقاصهـزإتصةصلىقمهئاؤأت
اللمحرماجمألتلليءشاهمالمحرمالىاؤتدواصامانحوم
العمرأتخرموحبلىسماحإمقإكممنأؤامطؤباسى



ظكرأاحدلىإلمغغوفرشيوالأيافامتةهـيرضراغ
وسزدغدثهـمتحضئىحكأظءمالىقىهفء2و

ضاعصضدعمىلؤنيهـاهمهواألوئاحمررضنثةجملألعاربى
طخولطأمحطىحدبمامهفاهودلهالىخوااثزطه

مملالمجصىاما1فصسبهـالاقهنحرقداالخراألكقمافي
11وحروااالالثيغغ4فضعنالعرشافاسألى

حليااوثىالكمنبلياءناتولطابهمادهـليالكطاج
ياءكاناعكلجمىمكليعانىسأهبةتءد

إضهاألجمابهلأليمقىهالفاضالصظتياربصهنأل7خرةاورلىجمط
موهآوخثاالعيرأيداابركثالتهكفامم

نلفامكمامجبمنوضأيم4جصآبهمفيهنخئاحامصماصر
تجبتأفيكمش8أعلألحلبسكعثيوةفىلوستى

زاركانشاالالمحاتكهءركطالىنطوثبمثنضشعبات
ؤاأهفيهالقةعليواذمهاثغبولأحركفءف

لمواتإممضيلأاامفيوشمهثوالبراصومالبشهـخهنقدرهالمعظمعاتر
تأورلافىاللهساكوص4بدأشإمأوع

يرقيامثماة3آؤفاامبلىبءحانطراتهـطدثو4تغ
آةنحيرثثأعدناءوإلذلننوعماوألالدهـونهءتأ

األحوالىاشو5إشواهـبمفنخمشوالم
قثوقصاثضاحمرمإقا3اودم

ـسشمىؤقدألدحطدهعهاووىلثنخمدةإةاى

رروع4ياأئنالدانرحمطإفجمضلمة
حلىاإئملثهـوطلمححاثرهـنث4لمحىااذ

ثألمحهوإمشهو1وداصعءوآانهودآك
أأننانرةأبعهقههـأالذيخاخكحةحطءأ3ا

خرداأأكلبرءإةءمامن4ولشاسىلثسنب4مششىصدتنعهلثهاضهاع
تفربئايةرذائةاطلهعةليهاقفىبهرىثسولىةهـرناإفمأالمتامنعايهموأق
التثحعأ01وتبرىلمحسلةيممائرملمحثكهعااتمنوتغرمحاواوردلديهلالك
6بفغاتت3إصدأبألكاقىهىإصاويروفانمعسلمأرقآالإكضافئءابطال

الذهـااثيلاطمنعايهماورقصخياؤةطلامحقالازلهسبيئماختالطالىخعل
أثاو4رنسهتحثيلمقفرةاقطرهاعنلهأنحنىوفانهبوبخةءالمصرحينلفافهاخعىا
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11اللذمتىااألرعقهـثا48إإردمعهالحذهةيشهـقمالبلالحداممنهشجازعقالذىكا
نوادايونءسا3ؤ8دااللؤاقىثروأقطاقعتمقااوقعاطاروالتزماالرلل

المغعساهرةقيوقاثبلتواللمجبالاوروسقالطيمفارقفمطبانثلوجيبوالثث
ايوماثينحىااثقىاتالإلالندراجبوماالىدؤيهاءوأليةاليهتيتعودامنونا

نحمدتحأجهاباأرضوأنمأمةاالبكقيلكاالماككاشماليووائمى
افعاارالألنآلجماقيااآتفالالأرعقمناجاألانمىاصاضاطحموتزدإجاجا

اجراالباهانرألسحباةالنأعهـاةباخمرالانعصدوقلىلمجماجاباوامي
خرهاولوظخأعبعىكلقبالةىهـعةلقألمعقالااهمهالهصلضاصمتقدفا2اذاارقا

وابعمااتهوةرمحااح3التاإلنيلواضةأطالتىبا2أأالأنضالبرقال
ااذشرقيرأمنرمطحشذواااذاوماأوبوعاصفااعندعحمءاوحؤانهفامغ
شرفواقىرهوكماطاندىلىقبصروهوكاابهيوطالطقطانحاوفرحلطريئاقي
منالزإلدةمحتهوبراصهاههتءحرذللثءالىىمجبءوأمتنىموأعنمدىت

عوععي4بذرااهودبالآلدمناباألبمل11نوهوأنةهافن
ممدالاهىاوقلوعهعتإصوازىاردمسؤأعصخهاومنفاعهابمألتشادفنجظ
اذاحتىءرقائرقاسهصشثوعصحتنافاةيةثرالناألدينايادبوؤأكأقالعه
طابدئوايقهضةراابأبوفغلمضرشراطابقسواقيقتواطرأمحؤتااممل
ماحوطلصؤرسلموعايئخهباصاالىدءلمإياوساءذرادعكله4ةاثكأ
دوقديجحثماكهابرويعالقهـتاوثاقاباثفزوهأيحاجبهاعهءا

بوسوهألمشؤويياؤروسلدخلودهيهقيلءلكشتويهمورجيعلوه
الزبدءفيوصه11هقاقضأطمنمكالىومرقوزةدامكطاالفزالكاتلمحناااللت

فالاكهلاكأثأشرجمهورلسةأااشعهابدورأداسهمتءالئغلثرتءوويةخرحيم
واهلاوالباءالىجاماأعءالوءلءالألصألسلاالمغدرفىءتياونقمنالو

لالدادلتمنخليدابجزهااألفالملمءوااألفواشثؤأمواجرازدحضفعبارة
دعواوهذهمبادإلىءوجلىعزتهانءاصكلغنادتالتىحماطالبا4ماإلوهمأت

يانامنلرطمانهبهحمانمءذدهاؤأءأدهوااحمافينزدصئهمالممماةااإليطافا
أأهالقوادمهارمحصاوتدرجحوتدبذافهادهصجمهآلبامىسهاواجمف
انجنابيديمتعالىواللهالبنمرىدهذءحفلمباخذلينايضوجخلثدلماعؤكىو

الصاحابنلديهواالفهـاحفىطحمهـاممهعراءككالو4عاهعكيةالءألورعق
دبهوتكلنثلقاصفاألبرصت4اعزطيعدأنلرذمكوىءجا

ثرالن7ال441وكئمرأكر ىفلمهعبئ
ىواورا4ةصوتحىطافنسلكبأل



3أ

عرهثلىزنالىهـهـءصرلتايغه8

شكأنلهءبحنىأرجنىاعأحصخ2حىإقطأل
فرسثلىلىافىرأ

تررزاععنمشهوأستطوفيرقهرشغتوهـ
هثاجعاثربمئألىأفترىتحاإصتهرؤطشاذاا

روصبهاإلناثداالءعمضءفيطابيدأححرى
تألظشحفلألنحزساريعقلملألنهرقصامالتايور
األزشالمنقىالرسخأظاثالمحقالألةخا

ظالىاصمطازاأياوألك

أأتحافةلمحقشةقزفياعرأهارششرطاأفى
وخمأهمنماتطعشمفخكصمألئفعثىرطىخثئنرقطهراشى3إال

خجزجدلأتسىآحسنءألصعاجموامحلمثبغمقتذاحبياامال
مماقحؤةأسشأمتماصورحنىأخفحبرتحرأأعطفهشل
احأؤاابأدإتنىبمدياألربابراوالمن

رعصكحمنههمافىفطبالورىكلءأمصبوضأو012افابارئططصأاثموا
ورمميمباألصافاركطثالنحصءلىءسااهليسضصعو

رقتهارالعلىكلعدءلىءليرأعهو

4جبمعلىاناتااتكللحيهينيمباصخوالث
تهلمثحملتاصاتمرجائرجزمقسوفلماامبتمن
تزامميرومقرهأونآأنىااياردمألشغرهد

أنفضامرثالىمهضدأأيشمنلللجمقدنأدا

داأأاةصماومااماىحماككرايثطاكااظةحاصيوااشإفالبأ حءهـي205ءصء5 ءشاحداماحاكطرسأسصعأىإكلفردظغرت

اكهمحسثاعاباأمعلمحطسثاكاغىقكهحمكن

ئاأااكاسعئاانئاامىقا3ذيااثإثىأصصأخأرأةيرهء
ماوقةدوالذفىالالعلءىوصعاامممهاتأبللعممافىأعدالجا والخدلممممملوفىالدوشوانأللىجاألسونىصوذصذاختمن
زاكيعهستءنجهتانمودتهوتمياأفكره

اتماسايكعائرمملىمطاصغاد3هالريمتمماان
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يئانصوقألكامااكتتألالبمؤآطليىورصوحمقىتيلةءآلىآثى
لوطاللظالهائابهآهشآاللىتورأمئوافضلةمفىاإلههزهذه5هـق
حؤمابهألظحلزىلوآلطالممنةاطااألمحالاشاينهنإققران

اللةسلىرسهاللتهبعنسظثجبالالءدأخذيستدلثمدالترددهيهذكة
إجأالازالمبمنرئإفيا5فا4امامالمهائرالىفأامنابرقمنوهملمعلميها

علىتاقىدطنبوالتذهبءطالسححإلثأتلهيةإلمواردارأيةطأثاإطمارقعاوا
بفائدهآخمانجازكألتبتأفىاوالطارقوعىموقتالواطغ

أ4طاالؤللمأطأسمهصدملركأالروةثكها2تواسممءحماجا
اآلمدروحباهاطدأيغتحكاثوأنئىأماهىايهطممرعأهصديخار3ألئنلا
برءهـهـااأأآلمئىكأحردئارتمأفاأفقعهثزاأفيصحأفيبغا

ىزاالمؤأذااثنأررسإبدشدفأءكاىاحارودتفكفآ4ئالأشنىابي
برسيايخورورآاالألمىثاخاراثمجةصؤمماليئاارجالفىفقاتبمتاههمننو
ماانملحكاؤاعلىعثقالىاخلةوازللةبأنقيصحييأايثرمىاتضا31إلا

لمأالهـمالمحصعيدرسبعودإملىكولمكقمرثرصلأفجمرينصلررءرإفأمامأل
طأقىهابىالخوأجونءمهولكاوأالؤطلموذهكلألطخالوالرمفئألسملإورطإنو
فمفيمخدتةدةيدضرىيموقهعقاألاماعموفرتجضاالرفرثلماحلوئعافاصهقم

7صكاثافوجدأرصمهعنضخراجبهىاصاولىالمدكأأانفولمألفبنأصطخ
تمطأخلىءزحااكالجتلىتلرن1طألعىرخمرهااوالتةرهاققامماأتهثرمن

نكلأأدفصاسوالغعاسمأئهالهمنررثضهيرروفالملث9عآتماهشبئزءلى
ممفأبىررهفوب4يهوتوةصرهزرعبرمايصحمتابرفألىالمثلىأصاقةكالى

لوافهئهفولمحرفايرمدةءوأتاهـجمرهأشؤداشاةفداتآنيأكأوكأكى
نوأفىيناتوةاأرباذةأجكانتناؤات9مممحرثحرااللمحاث2ا

جمألومىشو6ألىجمألرءأاحمهرالذممطإثاورأنااشاكووأإثاممأفرق5بىاا
19فيل5آظأفااصكورمحعادىءمنإلوتعسمافىالتهلةوفىءآلمعلىجالذى
أركاثخعيمأاخوءالىاثهـءأةأمكثىةالمدلمطصاحلمحرمد7رلؤافازلد

أوكامىحمالاروةآلتمتلمحاصتماومطة1الىماءطءكاألىاميساةيمط3لراقااةا
111ماذءإصةمة2بردةلىوهةاضطلهصالىشءموفلىافىهيساقصهتدساقاهمي
لىؤاحمألفية11مق1دجعوزررالمحرمىجمه3المحوكالظهديلكاحهىات

صانهءأةتاذالشمالأمبثألهةءتطتأرعفىمىدإثونقوم
ممانهعىصمعش5و3فاهوطأميعاؤخىاقتلمم2

نهإاب2الىالىلصيلىيعلىلمءروىةعيههرزالعالسءيمتهـوء



عرلمنهةهخزمئهاللىهالمانمانحتلقمهوزفلسشه

بئئعالغةيهصزكأوآهعطأداانحرآأمحالمماظأشالذىةأهتالصاؤأةر كطبهرهـىاه
بعثفقةابئممولمتايلىاكهعإفيافهعبآعنثساهورقالماالخزامواهأللىا

رربنابحثييعزروبقبنثغبهعماآحكالفصعبئامذتيلهمأبربعه
دلمبعىلىلحعصاإلحالمنكبهنمكهواويمننجدالمحزىسدطبوعأجرير

أقىفلىأأيلاينالمحرامالمهوبرجلمحاايهناليقالىاشنرةالمحسلسيل
سالبمأالمجاطهاقر2تهوألمموثاسمأعئفظ4أزدوقف
كيقصهلىأسيوفهأمااممروئ9نجكأيةعتمدوطصايفحرولطبمألىالعالن
ثرأبلىالعضىالمألؤلخضقارلفليتارفواقحفصيقلىرسربمالختفهى

أثالهـلمجعاعاباإخموامالشاشياضمانولاالوأفالطخللىمداثا
أنررالالمغؤلمالمحعماتخقاليابمىؤوالرذوالقر4اقربرااالدلئسبلمع
ئبوأثجلامحمماصهاخاأاليمالمترملمجرالقرنلنياأللمحزأثرااهةضما
ثبناممينأمحماثملمحجمماسالملغرفآباافبلىالالتمئالأقلىنمأغرقرطا

اليصإلياثينثارالوشماعائعرالفرأنؤاللعاعئالفىالمجوآالمحتممماالاللل
انريكهئنخئهأل4لصثخىنىلتىشئكفألسيافهفهلؤاذ

لىصقعقالمثصرةصسلمحىئداثطالكإظعهسخشلنالنداأهاألربابهاعز
مغاميالسبعهعلىثاةالعىألحصرثعهةمتعهأدازئةثألعلىإتعهمامئيلمدحق
منعطعسبىماكىرمننأجمألالياصآلةلىءئرطنرفاتعدستأطاومتنكه

بهأ3هـطد4اثرودناؤكىبمقممهإجممااولفلبيتأمخؤأمالعقءلىءشىعتأا
ادسهرلمملىادائئأربعة3فاندضذدعقئأدجمشرتجأصايمحمفكادرشةالماب

ورمكدصدببنثواديناوممرا2للهوفةابونحاويممبهكالىللها
كأعىإثقطقكطمنعهارجمأظموأطالىئيأبهفاثدهئمأريحقأباضيثبم
الءجاسثىاسهنوأرولعالعننهافهلوأوثكفاسوأمرواهـسةعرزاصتمح
ثطرءوأتمررمنكركأوأحفظسشأظىقطاقوأشهمنمنوأطديكدمن
نحادوارالعمفخواألخءوالمحموبألب11هيعأفاذقعصاوأحذؤتءعىخءوأء

افتبلالؤلوامقيلاماتعرنجالطأابطهنلمونجألتىفتدربدبتظلخالطداراا
يعفهـهمأألكأسفء2أذلقءأوأناأمحرفهييافقالصيئإنات
ضربهيوجببهفوكذايدراسبيضبهأسقامكريصهثحنءومعن

برهء4ةوفلءئماااأفطمظديهتجمآباكثيرليأللمجطيركاالاةتهظ
سدجثكثوكطخلفئخآهوتبذروكاهممقكىكدهـنىاصغقءكل



ءاماهـأأؤاللألحممظعقأصاكريهفىاتزشواتئأقىمحرمكل3ه
بمجملم

ءء4انهصفبارتلدإئهو3

أونمايمبمنشاااطا
ئمهيهروكينهندذمص4مهيحلقمازالنرمبادل

سءوكلاوموءواذءلقهنادنلمحضقدوت
نادوفناوةيرةاثااألضامدلعمىماثآدااطتماةمنآمعكلااأقغمنحمم

العيؤأسصمد2واإتمباالمحقددارقلكرحقلثكعىافيأصنوتعنلصا
طلثلبهعاينسىبمعنالقنجحههثفضكوراائاخعهب4هتالطهفى

ذالمائيللى1اوب9فيكدار5حدالمآمننساناالثاقينارالمرإفيمك
مىلطمنهافاهمنلىكلرعقالالجنفهالماضىبمالعافطخولمحنهمطأنمإلنعابهق

يهصعبأفالتروسمةارلسفىافوابنعزبمراواالقسوميفتزاامحبروا
ناكقالهناتتدهىصوالقربلأمطسنهاشمناصبنوهمائمباددشهال

الهعامسيرناهنطاصاأتاتحاهفاأينمهـصالىناناداألقالت
المحلوابرفحهرباسإاقراملىكلمكأنتأولبببطاالعدقبرالفىانرصالتقيأل

هقومفلىإقيأرداأيامنسالالروهـخأطبئاأيامشناالاألىلمجوسؤعياما
إهرخوهيالوألدامنالمحغخطافى2بأالزشكلهوبغرقطفجالياقفال8الظرظ

يدنىوفطئبوهبناجماساثىيممملطاحمفىصضريباإهامملواواا
ولداجو7ماكدأئوقماامصرنجالىأعرجمئواآلطعااصالمجملىأهالمحمنا

للمهمادالميواالمثمرعكبهـعفىلواذإسماكفاواكلكالقودهـفىزارخرترروةاإكيمبالم4ر
عطاياكيدىضنصبالنصحهإماكاقكليأنرنجمماأخغثدرالةخةإلتىل
ةنفىلمابعضالكطخطو

واعيهىجمقيهادأتاكمنىب8آمااحاياءدهقبالالرقي
ادربشدضموجرصانكوفقونرحىلاحروجوؤ2رامحفراوهوانقيلىإ

ألتهاسرضىصالظدةفأايماضاوؤلأيهةىوناجمتكحممرحنوكا
طهلهسوالهموسلمآنلتمكلبهاصلىنبيناأهةهنيدائهمألظأقل3ااإيهاعنفما
تعادواداقرا2أأ4أثقايقه1هسوصرأديخمهـهادإلهامافىاألقالىئحرصةأر

مواقثهىلهكألهـاعنسألؤنثنعالىقولىانثالهعقرفائضنىىصاسلك

يةعيهاآلمنماماقلىقوتضفىاذهصالؤنمثثالىهاقاثاءله9ا1واثخآعهفطد
كعاسهاايفهجمبيراالقتالقتازفيهألمحراملناعنئكسأثعازولهصهمادا

فياماقودتعالمحرشمالونلطادسايفالأثجكبأثمأؤألميصموقلحرلوراعنيمنانونلث



كرالضصقىإانصالمحييسئألثلثأبمهاقر34تليواقىقطقين
افألالمانتامحميةاالىهويراقحلمقيممالؤلشمالمحتيئالثوثاضهأقوآآلية
غهلهاضوهاتخطلمالعيماتحانكئمأعلفلدملحلطناندسألمتعالىفي
شلسرابضأهألنلميهعهااحيلألفلىالنفااعنندليفها
برفهكغشبئأهىالىسضالروحوكلئمنيىطرطفكلله
ةشىئطدنجماسماتلىلخليكئنيالتؤملسالؤئيرولعألىمولى
كاشةأقثفسغهإاألكهغهادشلباذرتمأعئالسعالسقعالقعيماظ

قفىأفايدةآلةألاهاطأياتالساتئتعسالمجسللؤئاقولىثالنلزا
ةفقوبزلوئيانقللمحعبادقضصفاهوخفهأطهارأودوأمافلىآلمححئصنهفوأئلى
العدزوفملوحهأدالنغممىخفةالعمهنماحفظسوحوالمحكموجولمحجمةالقي
الكيوتنغيةأرالجرامماابروئقويةا5تؤيادرؤيهدوار9عنوغنى4الضه
بوكغييهيعفروطبماكألبرأطوهمضاثهربسننوأمحهديأخد4بيئيإصثعةألرةأفدفا
بننبعفوأخعبهبنعوفيهفبرالسنرأئءأكنرثباناخماجمرطأاخمرأبدعداأ

اأ1يريإيظكالهشمعؤهذأحزغهأنفيمعوعىأسىاللهعبدقكلظادأحمبئ
سيرطحتاااءاءابةوبمصحوقت

ععحوخالبدمنأفمزوكلترهدبمااللىكانسخراساشااة
نفموحبائجالهنأأقتعاجعدااتسددفا

مرشعرقأومعلمفييهققيسنىقووقتعا
ستمكداسصأفبتعايفوئدتهطظسلمعلىتبت

ملمأاكهاامماناكنايكحديجلةحنعسااكيختادهقشجمأترجمفوائلىآفىأ
ايملىييثثهألببغيالسمعناهحتىلمرقهغلياسلىقتهارصيلىهدديياا
الجمىاكبرأاثدةظألقبالمواالرفئوهذانعىأصلقميظالقوثلوأفيهعضق
ظىانعيئأيممارببئتالعطعدصصدفاعامنأكبرنسبثبرأامغهلأ

المسدصسعيدجمئاالمحداالنصممالىبنالمطايصمحنىالذإدتهفدكبد
نامئشألوافماسبنىدسلالمسبصيننجهيلىىفقالفىوانبويدلنىكربانيقى
صرأبسقالفالكلرابئممثهـوتاساعيعونمقىكلرظسآلتركميفكص

11علطشقيطشالدغقرافىبقاتماثمطاقىامئىأئرجمآزلفغليهفقمتناحليلر
1فائدةشكقلىقمخذمآأقهالمنىفيللثهاذأحمقىممتتااحلقهلمالاةايممةبا

برقفالمجنطابمنىتوىمهثضتعايمألاتلثرحمآمااأقترجىالهمثايئكرفي
هشثرمللمحسيواأصرأدرأعهاكباثلمهثإأأللواةببمكغوما
لعطاددمكلدهروأعمرلبياللزهرموارقهبرالزثالصفبرظثمممىبخضرقدثرىوا



ءحألستبهقعهعجمجهجعت7حطكبجمنزإل8هل

أنجلجةإظئقمنتهعمالحئىيزأنمبة7حخبضيثياةشومعمدةهبهممحيء
عبرثضبجبئامعايقباكىكتهمافىئنقألسبعههلدأطقمث
8يتىرضىافلصتهـعفهعدشئمأقاآواالعوبنيراكبئوسكروةثدال
نجالوأبزوللمالفكليهعانعبئضلىنرم4يموسمارمولىبنوسليحانثميبامعيدبنو
وكنيوىتصالثابضابديننرينرجةفىظللغيزةئهئماثمبنيكرثبندللىحنء

ادهمافابلتئظحائ

أاضادحهألمحتىعنفميزىتهفقمممءبأئمهدئيتلممىملىاأل
جهضاشلعاقبلأبوسعيدظتمعووةدتهيدثكبفذا

لمهفماكقنعمالاوخبرهوئفوتحثنقودهمواخفوعوبربرمحلخصماروخحبرلىقتأ
بحالطعمعاديبالفقاطعدماثنءعأالمجبمعاألئلأهفىظظكاموصعغرف

رطبمجئئألمأضأؤهروظرعنثعالسدولمحرووأناكاحموواصبمثنفرالوؤجظ
إاهماصخبرلسنامدبلىخروقاآلأكهالئجهوحمثكلوأأناملىطرىدبز

ءلمبغرقاقبشضجمسمينلمحميلصرآلأوظهمامعدمالقامكدواصآكرأعلىأنا
فىاحدمالمجاعؤدعألوأخرالخفامحصجتملثككنالماكلوايمأنامعلي
وهنوفوهلزبدأزهمههنأككرموهنللهعمكالىكبمفوو15اثمغمنهما

ردكعهدنالزمفرولعيرأهـحهادحمممؤنلمغاوعاعهـل41اوعضكهسمدالمح
منثلطبهاطمهمناكقتركهبمالفامرماومالغفلمتندعنللطيعبنزهللمندبؤ

لنجاللصولمحاقعقعماطه
دفترركقييعهجماإبرإيااالفىىالمن
يدوالنفوررالمجنحاقعظئثثضىاكآشبم

هألماعايهعزمئ7دمجديمانهحاصلىؤشوأأوإليو6اهثهاجعمعرمنقعفى
هماطعلىمراعضدفتنماعاأأدمانمهنحيؤفىولاآحمهاسالاهعاالمحعلمى

رفئألشمنرخبرإوأدناوابخهاوالمنبرأؤبهاورأقإصحدالقادااصتواذاةال
قاربلعبادنفركتىاناالدعنىلمحلالتدتلناانلفاكفأنهاا4عإدعيصىالعا

دفونمهوثظدهـضولكواريصيروشافىقهلظدواثمهاالثانلممااالمحطكوبئيئقس
لذعيؤسافىعلواللهلىعدناونلناسمد5صاحبعدثمالمحدةاهمأعاءإاة
ألصرسواابمهماأصهـيناووصوةيهادبحاتيأالبدااخبرانصئىواحآلرا

أايهافاتاتحاكمهصئىاةتوربالىقفىالتوواوأعامئهطولأماسبكوالثملعتاب
لطانحمعيموماألفيمهقفىنوتهووفاىمهـمفازكلقههطتوألةاانكونيدفيالى

هسمعضطذصعدألىافيمحادديرتنخاكالمىندتهيهتاكأدمقحترال



اكأكلفيأكتئهاؤاعنأضلطأتثرامافموفعتافايقوللىعاالتهنقعلمتمط
الحنأربكثملجؤايركنفاطؤاطمخثهالمحهمأبرهأاجملأ

ييرااثيقمبفىتحاذضييمنجععمئهزكأنيئبعلعويمى4للنزايكثب
صثثقعوثضمقينتةرجمجبميئألكهـفعمايذكثثرثراشأقالمالموتحفابابءاصيا
كهثمئئ6حمتوبهكئئهررلفلفعوظثيكللىغاأيعطقناظوأمفه
افاظهخفحعئههدئااصعنلجيذنينتجابائهئيلىحاال

ةاءعايهانيمكهحبئاضهرققمحممنكثاعبموأحهوباتىما

ثىلهقدنىكأثهرطمرتنجهالاسفااأأسخممهـو7برايهفولمخاروذبثالثإلبمءوإحمرونىاللةاأهمهأا
يرسمىهـصدلقلدررغحعسلىمعيس

دسماىاأدالسماةسعفابراألتغثهاوضاالهانلك امموبهىأاثلىمحيهىقالتثىءإلءاالرىأالدىهاهانرحربدت
بمتيدتمااناقداتواطعياثهاوأءكمطأطئارافىتعافولهبمن 01يقرعيط

ءحقدفيبهممهاتتلعب3طابثؤتيفشكلتلععيماطلعمائكلهممري
هيءكهـككغبثنمىيخجياىكرجمكفيثلىهدنهظبئلد
ءهؤألق2تخياالليمموامدوسفلوافاظأكأانماأجثاادإلد3أئوسائؤأصني
مهعساللعرفيآاواوعألعههطاحقمروابايعرفأضهأشىوااأ05دةأظ

موتيهاوعالهذكره

ل7الذىكنثمنهاغنىوأختأشغعتجمهفراسعائأبت
ثلىهؤالنخأعاهـحجماكللهنازبطلننىاهاينىاوماكلا

آجشاءازفيأووعوطظكنهءصعكنبئبانربتنواقه

وغافلوأهحهفلغكأمنكلفئكىيتقىفنصيثشافىالميوقمد
ءرثجكلفللماضخطبهماشيان6كالدتثحخمزبيعةثرتبنهبانأآالمفى1

151لافقدرئوهىأنغاهؤال4دآوةفلتاصمفتزلبهاقلذةمثمنهمبرقردإا
لهءالزاعكلىلحاحملتظلفيهنفتالرخلتتفليوجلىابققااااكطءيناسؤتنىات

ءأقافتجييفشارءتخعصؤقألببدىذللطنومااهرقفىلتفقاثمئتحهلالقا
لترطبعماالوأدولفصبهواكرمعاللتساهسعاناكهاالجيوجمااانه
3إااسرورمناديةلمحااتافهجعفراعزهلأمثرابؤأحملاماوأنىمطاتمهأا

ثبمكأمحجمهضرحمهالساقوىبواوالانعفطئمنااضهؤأتفبدينارمالكهيالممر
تميالشئتظ8أابمانافهوأابيهقه9ةهـفاءالمهـثظمابانةرهماجمشصد
عاير4وعشرولثةسةىواثألىظرفاتألحووأمهاولافمواهيمهفىفيوقوعه



3ثمبههوخمهجعبيبةفيقيغديخكهئيئمميخى2هغنصعهمحسنمهثتكجم
جمبهيثالهرسعكدىثاأسنجاخههؤوصعودقدائفاوثالأخففعرجميةشمحؤأهص

لمحشطلالمحلىسملىهلعمسصرطلسشألتي7عمهمااعالظسظمعأليكالو
تصهةعيبطفةنوهواطآةاقيهطسعمطسرياوالطصرجووستةاخنميب
وئهففرصهعوونئقوحوخمسماانلوكقهعوأحبةبعونأركلبععاندأكألبئ
آلوآهغلمفلدنجآكمدطالجبالتهواطوتيفيرعلىاالممارزرظالثلحبم

مثيسدسيلىسعالفاساءكأسكوولتبمالفلىعااقيرصيماطوخىتيرس
ولهواعرهصعةنمنثهقألودقةرمضآعشرعشوالرسدسفل2رامنره
نتأثرجعطههأصرعلىلاسطعوقاناهؤفيراقراطمموجالطاعمئرهختصبعخفى

ستحمياثطئألأقرأعااطوكافىالسكذادنافاقا3لمعاملةاصهفلفلىنحقلمحس
لةكراتثرةوهويأكانييةلحولالدوههداما4منهةمموارشأنتىلدظانتئا

صفكضقاوهوهوستثاتغريضابهالئوثلثأقيراطاقيراطاوعئهرفىبئبعةوهوأر
أركاوستندوهجأرعلىمأعلىفا5فاةامهرينراطضقاأيهونهـلىءالديخاؤ
األسكذآلقن7رفازديناسوففالتحبهرحبتيزطاللئفصافيهلمعلعلةلخوشابه
نصفوإلمزوبةكحهتوهملىامنممبهواحباتخادمةوافوحباتانرلونماألغىة
قصلىخصركئعطلتهالدنفبةمنولىا5برظهكثايراطإةوام

الضعوسأشيامالىسةافنقشمعسجئربمأظاءتعالىاضىغععساو
بكتاقمشاكوبالىفيهأقهلتنىصئلأةيظبملصهواابهولوا3المجراب

أممنلىألسذاأشاصطلمهاادثهيوجموزاسالمحلثثنىالاأيبروجأسمآةأفائلىأالمرما
الئئسمقومعثهذماالثنىععىكللمحرتلوااىرلمجىاىوأأقربااانصلىا

ضمايغآلىجمشهاضسسننروجهمخهاثوقسيملكلقسممايقال
فاوههههنهاثاقصمقسمالىكلشمعومهشهدقيقكلوققةلىءآلكاقهه

فييرالبةوفيءنجااامنيئرومأفوقالثواىالىسوالخوألىعوالررااخعاصالاالى
حهالتاعولشابففواأميفاتارفصرليأربحؤلىكلىمأنلزتممرفصالظ

8اأاوااراالتمهراركاتراظالادهثعدىابرنوبأكؤبثاسقاثاتأاإلظا
خأدشالهاقماألإيعىشالىوطبىبرهـسدقواشارةرأصهأراصوأنطالثرأ

جلمجوالبرةالمجومالاثبوراالىمااصآفيعالدآوارالماعموأداهأحوأءالصقرإ
بهوزاودركاالمحوايواكارملىادهةراالمفثالمةمعاوبيعيهثألثةمئهط
أصجملهدسدوااانماصالىدوهأكاامنلذاعساامهفيتهفيهتصتذا9

أموسسواقرأوانثعزاأردهىنالىصلاوجمؤئدةجمافيطةأهصةتيةضؤمألثة

01فافدوصالمحؤواكدالوهحاييحنذظيخاهولبآاكرءةالظوؤالنق



أفدأثهلىثالالزوهفبهوصل2امىالتنؤليتكرطعضسعفىثطصرفقاكلوتغاع
رزاخيورارجأخاليألازلبرمودهرعئتاهعسآلفئمميقص2ضفاو
لمحوناايرجىملعيانزاقحىعريههعثمحتافيثؤظحارإيوبمتصكلوءتالاليه

ألضرهثرلىبئلفء4يوئدقخلربكلتح3دصازالابهوق
ينامثبحلضوأفيذويزيذفيهـئممةشيهوثاكبرالمحلثئقةجمألرطهـ
ئالرأقطصعةأديزعالطيزلذمد3ركأكوجموننثاألسديرضآاثعسكزأءثمنم

دىدااتجمهـورعزبنءقرلزوقلىممبنظيبرجمالهمثبىنرالمالشثهحيىمئترالمحهئركىذ
كبزدأبىآمدثالنةىااربئيوالميؤأنبرجامثعىامحربوباتظحوتاسظ
ألكبراللانويمنربااجصدأثننؤاللهباعيرسعفاتاؤ8لتيدالبمبعىقي

يرجعىأثزليثعاثرهمضئوئصفاتاصعدخسيربمكليديزكألوورلعااقسدأه
حكئألآسمحصاررقاثقممثرمكللدئاويزرلىامأفبعهلمهارراجمهنثعيمىة

ئالفلومكلقصوءطوثمأمقداةؤثثمضاألزوالفرت3ىبرحمبهالمجدأخحىاكيهلط
امعرأقسعصبعهلللزأووبهودأبربمامثكلىابهعثمرطللسعنضفالىهظ

الىجمولىجمالمحسمثرتيالفخعئوأمثخمغاتأس3رأللقىيوآسيعريهتيد
طألفعوأئبعأثبماعئصغالحالعيوكسبكلممددبرجمعادثمتاويخباقذامخمسه

ااااإههتفيك
فىئوالدىواممالمحالبىالدمثصبطىكراليفىءأا

سورصسبعماثتسقاوعاثتادرهمألض1
والهفدلىمدألىلىالمئىاالدكلتركطأا

اربعولحعقوأورأرصعمانهبعمائقيأرزاللؤنةلسظنموأرروأهـ4ما
كاالممميوأماقاراادىثاليوألفيرشبالمةهـ
بآوتسعمائئمأريعأفأضبتنرمثتماءوثيممائههـنىخمىهاكه

اواالهـسندىاكابكثاأاإقدمكيهواكاالمجمهارىءاال
ديألؤنئةستهطئهثمابمومحرونةسماة

فىلبيس1
أئةتسى

بطعقرخلطرزدومأتإكلوقتمهاميؤرأصىالششقنىلمهغرأآدءأ
لبصاوأصىتىأللدؤثماآلصغرنمالبئجحمستساضرثسحوعقث
اةيةألسألهفىظيوألمحايترأساننحووربورالصابؤتبلساحلث

ذونىئغمزاففراياكلااأفىأيىمعججمربلمءأواماءالصاهـكرحةوهالىر
يأصكنلىقبملىفييطدسقاوبرنمينلجدمنهفيهابقيفوالمحاوألخيسرجماااو



كلففيدهاالببخيامكهكدلمجنلدمهؤجمغجميئلنهئثإفيققيطثئثحبم

ايبرفبفىاضتحزاتصففضضقسمشاهةأظاالىتيفةبخفنجمبرظغ
ئألقربروواحمنهافىععهءاجز4سيكلمهلأفياوتعمإصجيعآعدئا2و
غوتثعاسأعاحدئارءبمفيهتعتكلءناأبهرةمالىكاصمحلىمم9نيسىاا

الىاخبقاوفسعمآسأناخجمرفىوواسواذأفيتعقمنهءأجزأعهوعلىبالط
شرعاهوأغدثلزلهةظالنماسعجهؤواصلىئوأائفهصعهءأجزامثرة

ماتتمذتناحثىرمادعلىقلامآلةاةحممؤمانعامنالأصالىءلىتباأا
باباقرعلمحوجحثمنشميأوطلبمنينأقسرحونكمارحمهلىءأ2أاالنجدفا
لشوصامنأهنباتخميلهاطىااسبقعنوال5أصالالعايهظةبمأفانركو
حاكمأصرةوحعلعألصلمحواذالاوعحواللوصكنوجعأشلىعالعلىمىضلل9

أسرخماأياهـفزوالموتميداأعماناعاللمحجائبشمنالمؤاحعقئلسألخاقريشهر
81لمااوتةسالعالديوتربخالعسثدايعىعلىرؤىييهطؤاضاحجمبهناالصفرقة

كأنيهصكموننضهخايهنحباهيالأفيا قيهاووأسعداراصدحزئانوأ4ثءاخالثهبسهامحاخمط
نتكيشلضأماواأسااوالميمأياوا15ا1سبرفة

كضقلئسمامننهماطاراصبأاأيهاإ
لؤملثئاقلبباكاسىةفئامشباءفىا

ئمالطحرفأكهأمضىأاخمههعمالفيحرتعفحالطإفى
عباعقأفىنهمنغلاحدونيبساعزاافاميعثئير8

ادأقاساعقوتيعؤالصمءمكألشذمكهجميفخرب
افىأضركئىمرتوبعاالارتغاعئيثرعالفجربلقب

اولمعثهكنفاحمهلمعثماببهدعرالديئلضخسألقماالدينتاجيخالمقادثفاأا
رجاوماةماءحمطنىءاليوجعضزوجنىقلجيالىالقامطلقىماةالة
أهللىمحاإشافىاجعضأخهارلمحمعناهققالماألحنجيعجةصواظيمحاكمق
فمابا4واتفىارخصائرةصاواللطالقنرماننقفعاهباوتبهلىاائرةفدصأأش
مذاصيمنتشكلتعالىالتههـلديئعترلثخاعناضىةفابئصفضأغالىلعد

فقاوقمارالدكلمهلواإفسقابزبمىسمحرالمبىأنفيئعالىفتهرحمهفحأنئا
أعالدمجو9ولنآصنافالصاخاواعلهعهىوأكثكواهكالمحااشالمجهولورئميعلىلغاسا

هولادعكوىكلمعاليىالقألمجرلرمفكفىشرعاكطنحالدلمصالحلمحنوممظالدينصدئالى
دوزاجمأاألممنيدئيأفصألالعملالمستهوستهاهأالجاعخالفوؤأرهاؤإل

وأنثااليسبلمالنهيليثهانادباانحاصىلمعتااباإضغتاألوقدلوعرفتمحل



أاع

لمحواآفصماألبةألفالفقاذياراوبزيمالمحهحمإلفعحباأصنتواصابئ
لموهمئرملأياأنهروفيذكهحهشثهبىاكمحنصألتناففأهنكاتابلالسإلا
شلمحساشثكىلحاثلومفئجلممتيظرجمبثرهآحمكليلثالبانبهعقايلفيدطول3فىء
ةكونفالينيلئوىكالغتوبرؤغزمفثااآظطيكلثاشكيلممعئىتأملىصألتهأ
ولأضأهـأغكاهـمحصنىامحفبرالذثهـآلكيدثهوجمألآئدفهفع7مآشثظمنزمدنأسراعأ
انكدكلحللتتىؤاالعأباناتثمأفرةالهلجللماعهثيشاحقغيأبعافلوأ

بئهـبأثهووثتحصلثلمجئصخطاالمحختزضتنتفىلفاتصحثبائحولمغنال
جملالذمئأخشأشئممعاكنيدائضحثخولشالقاافعمهـلنماملىتنفىاهأكللغؤلب11

زييهضكرطهـزيسعوةالتحتمسالمراخأللعبادينلطثهصماكطألمعصفيمكأجمه
يرعواعمتص4طرءتبميعأهـمخمثجرةتراحةاثثمايذبييدفىااالجمىم
حمدلععواةصغئحاإممرفىاعةافيغيامئةابعلهعنىماتتملىكءعآنحالمنربدي

فردءأثايضأشدكاعداعىا
ئفالمحاهللىءدةمالىءئ8دااالبأتفه

وأسعطهصللفركهرالخلجفيالتعيملخابهثحمةقوآاوحطألكربثي
حلديثةقيثعارزأازالعزماأيثةلىءدأيلىطبالفضاةغءىلىاعىفتهرفي

اءةرأجمهلمحجازيافديكثحرأثفانجمنقاةعقهيصقفااامنصمهوؤضخزومنىاثإلحآجه
بهأفتكءوقإمرمىإفةاقوأصشاذظروجمكأيالسأة
علىعاخخهاليساطفئابلؤهنعوياأأتهالمودمأنستانأسرثنجئويستعنك
يشهلشدمنجنجدؤبينمىويثءرعاقظوافىلىانإثيخاواالىدامممصاثرلى
ثتعيتثنننحرجزياعكهلهأإرزباالمبيىنبملييخذالذثاالاظي
ثاعلىضاألتبذيروالشاوحثرأخهاتمزقىأصعنثفععاهاتقعلواقبرقس

ثآلفمتماءاواتبهبمائعامأاطصثماوعليلثممثمههىنظرهلىاتمثةكرسيعه
81عمرأمناالاكفةمياألقجالإىناىءاألنااليسرة7األكقعهلملميهءلدنيا

ميتيممأمختهالئتجتنأكانولولىللىإلئدفمحابرترأنؤآبابعنجاجضآفارفي
اينكهتبملمووتخربراثتبافوثىمئمأمزاأبابأهـهـعالرمحدثضتلماقكلهض

ملخجيتؤيا8ءنيرهعوعةماإنلمحىتهه8أخافياينهتخاضقيالعنثيون
ويءبكؤمحض4ئالرحموثتخنفيلكإفكأبالععنامعتهدهـبهمقلئحيهأطالى
بئعآفىعألعثم3ءحفاطكءففحمكنهكىثإفقعنىءججمنففيمثعتحماهم
عاءخلربهئماسف7أؤالتكيلدنىأرهدلاكصمىررةعىصلىكىأتنألثتىةلإ

ياأسعنمطصعقإلكأرستلمثبيض9كألىفثاقهزازإلتلثبعمقئعولجمن
ئرىجميعئشغهلفظاقلحمألبالصلىهلىانر8يلعأأليماةدةأوقخاوهـائحا



سدالموأتمادرممارراالبعإلرأماحسراترىفهحلرهاعطناضمهاالع
سنقم3ثدوقسمعندهـكاهإناللهفاساروادسةالةكلبجمبتالرالوأماخرس
يرباولنوسأوجيفىباءجاونفحمممأأقوللىلماثانقابتبثطأمجواألننجاصهم
انةتحاسقمندااللمنقهالىىمقيالاكاحا

لألماثافادغدنهامءبرأاالصماهىانغ
قدامكأمانهاءلرءلدنياولذحهااعنجمىزىآلقثا

بودالواسالمراكىومنورهاوظثثىافوااصةحوااآلظرةبأمنهالمل
بدكظهؤمحلىلمجياليمحسهاركاألشموأهـحيتائهلنباشاواكهلروصنجرهجمحىأهر8علماا
هرواتظهرالبألالوقعةهتشهدفعباوصلطالمحيربدثماشثاانماركتطا
دهةممطالصرمايةخقحأسعوصافيلر

اجنلميمصباترجواهجموأوميضاكتنام
اترلييكزقانخلأللمحغصدلمالمنميدإفاىإالهلمءفالطثلصالدنياسباذازارإث

سأحستايشختئنخكليمأخرجمصخملىقة4هـامثتتشعثراذاانباالرفغا
زأمفتاعفطاالمزثدلىملمحالفعاباءفمرلغوماكثتأيديممنفقطنهاظوإتا

لةفياأتاعهأثآلىدأخوجالتحنوء4حاحلماكانشالدلثاحمانخفدا
8اللدعيااانتآكمدوااانءالمعلعومريمكأكأدفاشحمةبقنمثتءبرااةمنعي

فتتماولفبهفيعغبابأدالهحثفاهافيبغةانقرتاالىجهاممطوقتلميتا
وتستمالقبأننلثاماخكمفأتفةرانهاولرنجروراحاجحهامنه
ناأبىلألاللهنبمدوقطستشعنعيىالمؤ

هبوبهابيمأنقايعوءفضااذىباكنأئعاباإلماء
حبلبهاحيششلىكىنةفيهوىعواغبايربيمادىء4يإلر

لولتالوبنجاشاالقإتعبفالطرماشثولملألثاةدامهجدتانياطعتز
بعيدكولمشخاقاقىوامالةءوذئأالن3عدأير

المحبلمجمارضفاحصآقىكاالدموعكعفلملطنمنيخبأحثرممىادلمحاايهطإ
فظبهتظنهنوسبمسهنهىءلدوفضحرالطمحباشأتلأذارأيتةالممجاالرما
شروصعاذاحىبهماقيواتشتهااذافيالذشالمؤمنودغاأذكوهفديزجمىقلنبا
محليه3شأولنظألمقفافقآوإلشناسقنأدألهىالطفاتيخاياالا

اوكرآفالمطرالقرسمنالكيوداوىلصرافاتألنرمجمهمالخلبةوالفالكاخ
ىنماالابأالمزنرففثيوأالأرااصاثكامللةاهواممص سىكاتحرعيهكاحمم

مأاماتمذتنههواتايطلابؤجبلطزطاائردااحلعؤتمأاؤلىادإلخام
صلماننجتاتفوانابعمبثلمانمخغفىبطالىقوماإفيءلآةأمزيمةافوص



اكأ

نمثنكهستةومجدثدهـإةاأإتسثهأحفرادوزؤكندليراثالمسئثبممن
وهصدمأللةنمطدأصبمانمىكأأةإينءالزالسباقرادكاحوالمنالسربصاتافا
صمانثقذبخايرئيزديهتىأاساتموتبةمااالنلطاميافألفعةآخئراالر

ظأنفىننابثهاوبخسااآلفالسفيىأماضلىمآصالقةمدكىضجمدرئفى
شالمعيمبرلفنأمشلجملاكاالذصافيخاعطل41ؤاتىالذىاذهفقل

تيلصوظلهسخاتننممهلعنقلضاجميفداشوداخذدتعسالفلسذآلما
حمءدثىءبأأفيشيكونانليكدأسبىممقزردودائالفهغود
أدصىتجاةيقباجهالمحا

ئممنتجيزمفىجم5دردتفيدموعصتاثازاء
عئؤااتللعفوبرهفتقهلبنمهبرءدفيوالدإلتصذسنهشزألمرئتواابرة

لموصه4صاؤتءؤورتئلمحشلعةشأيمهوءقطعتهائكةتئألةفىيهااتثأقطعضا
إركصأةفىانأبوطترةطةصوفصؤهـككاخاذتمع15جمألتفانيفالخررياححثى
إيخزيرلىصيمنتغفاأئ11أيهافيصرزدقفنصارتؤقيحرقىنميابفاوافرئ
تهـاوالرشلاوافىيخاديةامةارشطالخلوأكةهتنفئرعوالىفطسهأا
الىنالعالصفيضامحعتينالمستغفرقه2شاسدمخساأالىكصسطئالمجشائةا
أهصفىإسىامطء9فالعىوالهولمحاالرواحالملطآعأمشمصتفيفطعثا
اروءهـاشةيممتكاحتلسلمطءاقرازلمثأفيصتدييماسلؤكاللعىشصجبم5يمساب
رهـثلمتءثلمسيةصباررنىوكاهاطلغياانوودواإسمايثاركعلىند
هـدةءأوبعةلبفىاتذىماايعوففهلهلطء

داضماظئغهيفألد5دهحشوفولمحصوأتأبةمن
صاامجهلىلى1ألنغازمئياقناصأمىأحملسصاللصئالمطائاارزقلعا
إالهـكاشاشارئءمازاالىبةقيئمامالىا3أآلشةةكاءدحثىصلةاتءو

جمالنههنةءطالمانث4افاستأصاطكاضقلىاقلالسممأتشلككانثأن
وفهءصأعرمنييصؤبقىانامتأهـائاايهااالوعقنءأملعمةاتناول
جرااوصاضو8باريادنهؤالىومحاتصفيناافابلىءفلألالمحنهيرلىعنلط

بعانةالخرديدتالانةثالةامافءااكوهملداءذاالذنقهثىألمزاوالهوالمدحأ
وةىالؤشأتتقكالنحقوبتءجمكعبصعشفمبريرصوىلهـانمعبرءثلمقديااله

صبحان4ءتؤلىبةكاصبهكيرتكلطآممثامحءحتنامىمحاأصدقهلوملىسضأ
إكىممشجممةدصوجرتزيمدتحقزتكبىوالغأرنءإناااحمئثعطهأ
ؤدلوناكه3ركأفولوزصعقاكأماثصل5نىاءاجمالقلاا لمىثرودووثسعوأ

التحقودعيإيحهءحأفرالاآمنطجىانخطظحتىاماجوماسينتيفهك



يلأسسوادووقىهالمجروحهقاقوسمفرالوتأمملهترانأدعيتهالنفظلهما
ضهمبرمأرياولرنثرأروررصبربىكالنمثثصبصا5دناواول

صاأصهميوأ4وحهبتاتلىلوطرتآينامنوةلىأزحذا
فىحال4هـمفسكحثاافرهسههرصنهماهطنماسهاىس

منافىممنأغنىلموثعنحمماؤبناتابمنيهبصمبهيترزىااينكلألمم
اهنقساحبمندهقوصهرألهضكلبافققردتأأوقعهقلباالمؤ4خحغو
11طوء4ونهلهففياحهمنمنالملوكنأمتطاآلثرحمولدهأحبمنثاماألجنفبا

رءقلىزادوطعدلنءبضشكريخثرثصااحمللعكتراجريدخروأااخلورعيتهدجنهم
أميةالعقالحمفهملدمنرمناليحازحيآلمنءزإلوظءفةومصنالميفى
يذماطيلوأمعمايزلنهظوالبنىياكاهاصافهبفةطبراووميفأنروبألانزلت
قلمحيافأمنررمنيمولضبعنمجمدمنالمالىقنعالمرااوجالويةوبمرع

النلازرعنهثىمأهنىالمناجألمىقوىحدألاؤيهل01لباالثهاذوت
دالمحنسرانح

سةرطفيتباتدممهاانكمتدالىء
امضأطروفىالقلوبوولطتإافيلىهشالما
رحاذءأالمضءالمىاسالةالمعادساألمرثىتحيرىلى

لمزنرىاأأصيصاطلهاشارلدشضاللثراالمطألمطرآوأهاأستأكطثدأأظ
الملىطتلقوهـلماسوالمطههـىالذثآلأاسكآلنرؤالمحوفياتولىرزقنأتطرااوباا

وحدامماالطأكءفيائعفرةأالرضصماعثاكفتجحاأنزلمنالقةفىأن
ىالمأوئفظامامآفىزثارخال8اكيرإلنااكلألملىءاعزاهقكلالمرهئدظعياد
الملوكممقنءطلبازنالنغسهنجائةبنالىحمادئفانمأثهدفصىأوئ

عوومحوزالوألزالدمآمالمةهايقوم
كوزالوزأمطفىووااقاقىكبهبطكالولى

أفيضىأقعالىسكلعهدآنطبزاوألمأطكلطاارزبأ9اائش4البرا
ثذأمحودلقط3صةراى4وحالصاهاشافقواوىنطألؤاتانيرسفىابال
ذدتزالعأءفاةلهاكنجلمانيارافاسيتتعالالىمهـنؤاليسيراوضلمح

ابهعانماةثالىادايرفدمودتالوأىناشاناوصلدثياسثالعلىمميرادصهأ
لهررىشااهصنمؤأنعمذاتالوءءلخمرمدالىفقالوأحمفرتتتهةوتيئوبالمسافاء

ءممضادلى115لهحثىسأرىآالؤجزولدهدثألاتوحإفنجحهلىجةألحالو
حكلصمنافوعانجز4اختولمحمثالخيروصاثحذالىتنفادةجهمحلامناهضة
نارفانصااههـخعناق3رفقاللنااأهلانعندوقاكوفعةاالبنالرس



رشاداروئةبرآأحلىمزنهدحمالطءالروجأنمحنقأابرقرعسألمإلئاظفىال
منأأنأنثءوانقثأألباثدذأأسهفانهأءإلقالطبوقوحجمكم1زن
القىئط4ءلعماثك9ففيباؤااذنانفىكاقالائىأنمتؤأنةبراأهل
اللوالةغهىفىقطافاتقيىافاوءمعرلرفأفىشزدوهرونةقمهذادوء

يكوندألذدعفيسافنىألنعن4اصنألىإيهءلمنبعغدالذاتهيماف
نوكلتكيظويوتجرألعزنءاوقوفيرتصهفرةأفلضقدتطراوفيهومة

سشثقشمنكلضوارولأمنامكيثثدهآلمظاأليملنالبخرعضاشاتور
4جمائحنصافيفىمغضألفلى8مسالمحنضضبهرفيهاإيمملبعمقعلىعخابمتأوة
وأهمحمتئلى9قىالمجالذالمصالىىدتتقانهألائميدفيارفسكدتركلىدالأل

رثظأنأفىالتجهتلطعهلىطنجماذلالالعهومماؤاتأسالةأايمواأرربهم
ىخنواتههـآفءاشاسورةصبمأنهوذاحظماذاهدةءيهوبئبعلىأراقيفي
يخهأيلىاآلرنألرلرااداقسدكلعةيألموازتزتالىتتوفيظألةفكاقماا

افىصاظألىاشبئألمحبرباخرترفاتطئوذاكنىفالطراهذانىفأصألةازصا
صاقعاأثيدكلاحرثرنأأللعيحزلزاداجبنعمكمءطأةانءرونااقالاللهههو
مربنؤحتخضأكتميأظسفىآأادنعبونجاافصتدبناحىلىابوءأخاللرنجآافطاواهـ

بدلساشةانحلىجممىراىكأمحدبسثرخديقولععاتبولصبخساواألغوغافى
مبتاراإقولشاللهـونحفرءحت3ءئعذادعالأتداثءلألدهقالمبإا

تعنىافياممتهنهماعدأا
ناءإةىتفقرسالةاذمنصزحخدفئخلىلت

البناوداظشأضعلمأننىأءولطمعدعث
هـوظافكلماطذكلوالمحماالغرشمقرالرجلرقعالنحانااسويقائدهظ
تهـحصألغالشطائرايروجثمءأاوبركلعقراىاافيعاللسباعااطاكدوزاربوعقو
واتذفيألبمصرحاةذوعلىصرسةأراللمحهاسورأثطارشاووثفي2نجانطالةا

عرلشااالبالذلحوونجامةااموؤةفقافاممئ
إبلذاقطخهؤيكالطحتىلىبابلذانمؤلهز

بوءهإئبصيهـإقروقاومابماخىذركلرسىالهاستودقبقوثلارلمءالطةو
أااكثاةوايسخىتمفخ8باأنبكادحئتالبههفتكلوشءاإتوجأزةوفميعشالة

نأط4ولاضفوطرفئحالروفىءالوالاخناألةلجق501 آيروبس

بنخبفاماأخمااييعثقأقيااايثائروسةاوشورطنزاينبالخويفالىايمبا
ينماذاتب8المساألبعكنىقيلاؤبدأعدواذااللااؤأيصىنءالربالناحصقماكة
اصيمداتفقاالنهريأوقهليكزندوأيرثخدىا5وضمنبأاترقأاالرهنا



ال

منلالرطمنصبالىأفةرىألوقيلخالقألطاا1لنةاالسفاقلىرطا

ذاأرءتاوئوابرلددائافربل3كلهإكاليأريخيسلهيلايقوثم
عيمصالايفوبددصرههنهـةادمجلرىاتلت9دىاحطأائواذبئجالىوفى
ماقصقلفىقااؤنازلىرنألىمأاتاد4أوماحأبثءاباالىضسبم

ضريتمبنرأضىبحكملىافىاقاضىااكعانكاللهاكدمفىاأنمامنالذكطوماوشمتههـاك
ؤصدندامةلمئىءءأيوالبهافوجحدتالمهوالىحةءاافملىاشئرطكةداالغرمهازاا

منعابهأاثهقاضىاويامرجمافغالكالاهـالالى41رثرتءوقالفىآظحنرير4سأت
11أفاشااأصملؤبأبئوبعصمالقيهمصالوبآلثهذهـءنضكالصكاإحوباأ
تقاهمؤنشوءانخعممتوانثفثااقكضوبهعوأخسئركوبكتا

اكربئيديهاكعلت2صثئهاضرمفقىرانمهارشدتةموأبأصثزسهادقصتوالتا
ءاحرياجمدبابةلاقعاوتبأعلولةنصاةيرؤودة5برجايهاحهز

مسرحانمالمجرابشمنؤسانابالىلىوالتنامتهماشطاصدثلمهكأتحملىوعال
وحئةتعفشةممؤمعهماكلأهـاوأداروانمغرفأالصمقنتداق
اراكفالرلممنفلاهمنةععاوثحكائاوةتىمقغاسضءوهثفيلشةررع
ززطرامنثرشفآلااقاهتزؤراطأثصاقياأهاصاتؤلفاأتحسومأإيهبخطالئل
ومنضهحذعاموءدههامنوصكرثرتتثهيهزتهاوانوأخرتجملىصدتةوههطن

الصطقعاؤاجموأصاومثىصبصانرترشىثسولططاغأحواآوتمحافعئاتهوقهاسها
انمكانرأمهمهاهقهحارساأهاامنزليظاهاوألتغرفمنواوئحةاحبفىوتفربئثمفى
داحتشاسذوتبراالوتدؤتىعقحنوثهئلونةنقصرشمهضوابدائوهىهامة

8اثءكنفيمأريداافاالمولةوأصهـامذواقنررورودئادأوإلقيكنا
الراسعغيرةساساهةمةسنغألاقةضهنومجالاقصيرةشبااللةطوتينهينأا

نءلةثلأهعزامزاظبهيئوموأعإلوركاكيمكلهاوجلقميهافعاسأحمصرة
رريةذفىروتالةقةغموعطرافةهااؤتنبعرةبئيحولرهبعثثخباوىإيرباوآرها
يكرصعاحبهائيقطرأانجولالةرالىدهاارجحوبهاريةفىلىاصوبوال
هلمحقمرقدتتاعنيقلطوابه5وقالمضهكانإافىصهاوتهوسقث
ثمآوبههمافادلوانجممانردهافاعرمنايقأكاءفىأضوؤيقاجممحدسرقفالى
01اخرصلمة12قزخومنالماواأمناربهأقئئحوووبههظوؤشفاربهءغرا

الءاومنقهلىالابربنثلمرببعضيملظعاتبثشضمثىانهرفانك
إزقال12تبمرافحهأيعضهلفاؤةقلمحماإنخرقاذقيالراذاصسائرة1اإ
ةيةهـوفىلزلرقهينزهوؤندوعندارافوقكنواطلصثعنثح

سيروتأةءألإاتادبملطتالوقيلةءطثعحاةوحاهامفلىالعلألمةالماهذ
االال



41ح

ئاشعرفة1المملبىأآللعيزيداورنعءالواثهاليدعىلقىأحمظاقالالجلا
لمهـالاقولييةنحهانتهرنهثاىاشاأكاتةدظءأراصنىأصنىفمطأواوعلى

ةظأابراابركلمنصلههـحهنأيمالقرسهعببأهـفاشاليفئإمثئرلثا
اطلؤتلذيئ81أالهرأهصواألهرأجمأاللؤلذااشرطدادينطاحهئ

ءأللصيفاةأهـوثالمحإكالعمةاطوطاقيإلاخهلغظولارهشطماجهنحاش
ملهدلنءالوأئئئادنكلءعاسهوالمتويةعيئاكاممثممجعهايههلملخلةنه

سيذاؤجمأ6ءيراثاآلهـشفتهداودىانوصصوزالمامونابنحمانءماو
اأصمكلمىنحمفثنخبرةيهنالثىثقباعشبرجمنمفئادكطأابناسلم3را

فرولاطافتوالياخعهرطالذيموالحرأنجترىإقسىألةيهى
قيخالبكقىفازش211اضقاهـيئهثراارااألىلةاهديفيالدول
صرأهتءلىافالعوألىثإفإأأرالئصيرانحطاطقالىشبلدأءخومنضاكقذقط

اأبطعقبأبئثادىأخطكأشألد5ابعملىظلمةةأاواحدمناصتفاح
اللىالىءصءإولىأشعداقدوتيدواءتغاالىءياةععىناصتهضوأأسيف

أأتخطعحمتىااليعناصحهـالمالنئعصإااوتهبىامممخىالمجاهلكثعوقيلأ
ىءطعئموامنئححردكأمشورصتبداداعحالصوحمدمناثسزشاداصع
أحعءشزادحمىصاففءهأظمنأنصجواوهدفىزهىارهئطاخمنهراثفي
هننأءايالتبلمدآصيأوبئدأؤماىقهمااطأساصيراصنهوشما4ضروؤتدمىإيرءفى
كر4أصؤ3دبح4لبءاالنيحإبخائلأللئه3أشزطيععراإبعا
ئهآصالبفرفئةسالاتظبرماحمصاءإاوأتمممااكالطةرارأنكل

رفأئالطغاعولمحلمحباثكأءلفلمحاوءيرصصااصيهشألمجلسوءالاليمأ
قهـشواكطدةءزىأهنكنماالمتهنألمامالىأ1

مهنركا1ايامنإصارباهـابغدآدلىفىائمتهأيتود
روءأشؤاخارألءصااخبصحةقلونيانوبروهـءود
كلخإلثةططرؤلهتسوؤتألأطكةفحم5
صهدكلكتلمكلوادمىىةلاسنرنمططتشألكم

جمهممضإاحمطممصألءوورسياصهتاحمهـلصولقلمكلأعطيت
حرسعىصاهـلرعخميمكممأدفرتجقهبنحهصوجمنتصتءا
2ش48تذيكيوئاإثرنثقىكهءاشط3ؤلىكقانىكم
ثهءضتءءتةىءهافقاإىاالقصخائ

ضبمكلفقء4ءطءركذاخنحءيبرةئنااليطه
ثعآإاألجماانواللهىئدهونجفبرببأباهنثمما
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بهتماوهدبقحض3نمردخةالدىقمرألالمنلباقه
قىجضتاالتىالليافىأمناةلىكفىبيءآرعانهل
صعهذطئوأليلهءجمصشلدهرسنأصءال

اولعهساشنكرتاققآضبءسحافيمعقبىىيخطاأنعاال
سلافاوتلمقىاواعيلىاصاأةإلةعدقلطقييداراسبءالهوفيؤنىحرةص
دراهم4إلءررمواكلنءدوبؤترنارزابئدءأرؤكأعأيماكأإورءرسوفطعا

والقمفاسأبخرخصانظلةرقوطتدااجبههـواءالمافتختىوروإمااعواطم
يدصدحفرأن7زدلوفةربااقمرماترليامن113وضكأهلقمروصاعام

نوجميطفطحمنى4نارالخاذقفلياهـهـواختجعاتىاتلربصاررءوزفيوناج
اننتاعثردارطلفاندة3أوافنماقةنحاسبهوبئحدقووراوعثرةحوواملىل
مردقالواثثاالمونصفيلاءبعةارارلضشارواااسهاروفلناواالوديلؤية
طصوجانراعااواطاذقيراانتىوادوانتىنيةتمارهوالىدرهمباغاالئةؤ
تعرفاناردتاذالعملراعاذآأفدالنطةاحبةهىإلمحيةحبشاقطسموحوا

ذهـبطنوودظأشوأمنشعوأتستشعرةكلعوعقهـقشعيرعثصعخذزهلهيرا
وارواولدجنينايمىلنافيلولدام21هاالغةأهآلمشقلظندةفاوذألثهـ8ظهـر
اإمسيرصورإكنينصربيالىبميراليصعاثمسحينخسهلىامخالماسوفطمازوااععإلعي
اليصيرصيكصنهنينمكالىلمحهعضطهطاسهينوعثرالخىادصرةثمفمؤسنهخوس
نممصعيرهرماثميسضهنينكاالىايرشئجسةينخمسلى1نيركهـثمشهأرجيزالى

وإفهألحوأفىاحموقلخالىلموروتعاعنعاهاآلتهكأهاثنأزالذفيراءنمهماعودائم
ازرسصةاروالباعباعفأايلوألأءتثألثةرخوافراختيدارابراةبىاهأءأ
ةيواثىاهذهرفلهذهنبلؤضحلشعيراتسمثصالصبوآاوعمفروشاأررأعوالذا

همقهـصآالخافيتعالمححرؤقصيراتقوالشئاولغلذفصهنشواتسض
نهنلىألللقةالاو5تراكالمجهىالعزوالتهيرتلهـ8آأأنالفافي8حاحاا

اانهنمنفىالمآحارولهلىءألشواألخبارالدالهاألاكمرآبذيلىيالمأممفىئهصورةكل
فيهالىكهعافىفاتااثءاالالمامثلعهكلاضهنلىوقياماؤساوصعنيرسغ

بنومجىلنارظيدخلهقأولآهائدلمحدلملصيهطجافىإوءأالمال9
صىتداوهىنثنستجلهقثاهتدوصلىازش4نى1واسلمؤمايهرالطج
ةمراظغطاقلااقصىاصماكلمافياصبرفىاعدصنليآئراغاامضةأخؤراافي

صةالخماالعظىعةالمضفاحمدحاااؤاعمةاةفيوسلمحملبأفهحلىوسوذاناسيدخصفامحة
امتهصاتجعلثافهةانجماالخاللينافهلةافصلفىوالمرسايرءطالةادونبه

فأقوللمحافارااضىمنأورلمءاسلطلوبلىريثلةصمأهرؤوحممامنالدنهأبطاينروى



خ

كتأزتد3اوشءءهـرفرةلىلىاسلمجدضميرالءاولتهصاءحبؤجررمصحاةأ
حميسميرثوفى

اسأث

دفمئهسىكأقجفئإضحالىتىاحنكأرأمرك3ءامرؤلتكاشتدتةبملت
حأا4

أشادتةعزىأفىبكءأذنامضإقأكلبئائاىاكىابمفيةثءألزتبمإحراىاالقيءاشه
صغةاضزخقىثرددثناصةاإلمحامعروربألكأقدان9م3روشوب
ضىزدوساةأاكىنادضثهـمةقىيهقاتشمكاتلمألثلىلمذلىانهوفيثثفى12
يإحمةعفثئهامةانرأسعرأدثوابيصماأثمزلهـءزأىخرجاادإلرلىههـنأذح
سأبيهربرلوولأكااقمألالعتهاثصامةممضاءءااملفاففئحقفىإبعط
ادءولءمىدعتشغلءآيمالتافناهوأالظ4اوللثاشثذلىسيمكوأماكقءحاضااش3
ءأصةأبلىالحصينألىروأيئأمسباعىجمهثىنأكأنءنايثة2أصلم4عاتالتهاى

حدثففطءهطاوليبدقىالبريرصلهمنصهولسلمإمهءانثةلىصخءشناإسادسها
ثداثالمجفخلدهرتلىاأخصاخيثسءالواق4ايالىلمجشأاأهـضىأأأذورقأت
دضصأبئ8إنىدوثفتشهتعالىأللتهتولؤنألضتضديشةلىءيأكأفيثفييهو

يزلهاآهـا8اأىؤاهدةماصهـفآلخلا01ات ممدتمنىد9سادرصثتبرحةاسا4جمنةأ

عر4االمشنليهشأثئهامهقويدال1غيرون2فاطهأنىافهكلعلىإسنهاافىهـلتا ءمءاةب
يرسيأليءم9مهصإثوزغفيككؤكصقحاليرءةافاآصالةصكاحروارفيثأ

كأصثةخلت5أكضشولأقياالحقحسءاشهثااديهى9ائئدررهاج
مكنعفإشصنافعةسةذهوفقيفأجممئهافي

المبألدعفبمطءأحآأفضألمكلياوثافئصافءأنصثزوف
جانبثتفنخلإيخياءرءارفىسمسثوانز
بإكابرنكاحةلفضألشاقهاالىوداتإلبهذءفضأارثو
باءلمقياقأتالكاتمهإلرياخههاربناألضإسبعأتوى

يمسىاعلؤمنقيحزوحيوتدساابرأال9 اإ

اضبفحمؤفياميأبضهـحاكر3مرلىباووحإمنءألووف
قفيءصاطءطذنءوءحههءحممررإاإصأصكت سعى7

ةءايماتزثإإإرإفمحترإرضهباوفئ3ترإف
اثب8ؤاماسممناثراحبمتكثءموثشأطولمىف

ممد9ول2كأل4و1
كئاألزلىلمولىثالثأروباداحلبطاتثالدفاءتزد
ءقوإطلءالدنياشائنزوءسمخرور2اثدايدنياا

صمثسعسمكى
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الحلااياوهوككتاناالكبلنكيخاالىطءااال

لفاصماعادللثقسابداىالغدائمايااالنسانولوجلم
اصافيهيشهاقيبةجهاءمطوقاخنيالىااإل

فعلبرمأكالظةاأنيىآلفثتصللغافعاضودجميالمغمبعضلوظ
ليرشمندهمالقاثتيملهباالنصيفنىاالاكاأأل

وهوعماحبئمعولهصموعلبرآوألدهأبهىهملذيئانعلعبللسدااوألهأثه
عوريأسبارناالبوااالحتصاروعدماودوكدمدلاوإطموببهئتىآبهيأممءثاالمى
دثقيإللكذبةبرهفيلالرصاذباححىوطوهصومأوزلى4فأوماادوإ
الرصالسلوخمءصموعوثاكلمنوهمجمىخوسوقاسماوئ2زإنبوريركزرأتبها

الظييلمآرفوايلحاطبومطيناجمايهمافلمخةاابايفىقشوأهله
ئضاقدقالحمماعديفنابدوكترلؤفىأوزاثهعيبنعلىأجفةبلغلمبعض
يقولالمعنىأوأنشدئاالأهااثبهزاناذالاقىيوراولملد51هذاهلخيرقء

اأناكازههأفىاتخامضقهقهوةمنصناحم

بباالراظااضافيءصمتفهةمقدودهجمهف
اباصاهمنهاصيعالمءاقدراذاقوبمنعسه

عدبنصممصاالدينامقثااالوزيرتالمالمااللفيالمدارسإفىمنول1دةزفاه
كأبئلصعرىالتناابهقابهرأدفاسادبالنظايةرسةثفافيإفرصىا
يتلخندقاعاملىرالآاوقبلاهبرةابلىبابصلىختعلغتاغطماالحانالقيها

أنتهحةبنسهلعنأمحببرللطبراقامأوئلمحوزكدرفهـةفىاؤواتباصهاقى
ئهالذلهنصررعلىوهوقاعرهولممومنعنلهذلنلظودسلملميهءهالىاللهرسول

ةراوائاكماكةالمفىفهـمسرء14ءاكعادهءماقياههاشمادبىآاالوسلىء
امايفةهنلذدلمحاء

رىتلىابفىراحنوانكانرجتبهبعيإابرو
رطداالدعالمنمافىايمقققباجمت4إتنضضتاأ

سىبنلمخالمنواللفيشىداءبهزسمنقبات
نرإإلغهءوأوائبازهمهكاةصدورفىرهالبرلزحوىانىاعأزهلةاافهوورس
مامضوفالازهـوبهخماايعةةوبساعرمخالىالذاعبازه

متحهووالهوىئفوحمألىتحسنلمياحممشامالك
هبهنامذاخدباضفسةوصنابالوردوالطرزت
بهقرءئصهـوفداصهءنىأجأنلمكأىوؤد
صهأعببماااشظ1اكوإللىاحصثىمالاذسدبا
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صسفعدجمةأئغأضغثريفيدسصكلثكلت
ك4اممثقئفىوءألمجحنىكأأصهمشوق

اتمقديأىروأوصتحبىقثهطلعمقرظ
ماوججهدأاللمذقعهصألىاقهحمهبر

سأأساثبص
اررحىأوإلزبثلى3مالنراهتداالمد2انحوضرأإبةبرخ
اسكهقاء4ءل2البادصةكمفؤهتمنفرالىو

اقيصرانجاشنثحعنابرابرلرثرمةذاحهمبعأوفأل
يأةانامحهلودطابراثصكيرناجةالزطأرتدهاهيم
مأكزاةةةو8وهـارتثولفعاهبئصةدناو
ائشارمضمجوناواسعوثطأدتهءفااثملمو

اكرهمرإصإلتءقوذاومخقربخوأخذئا
لمدادةآانرأضررآقلىءيثصإسةالأت1و

هـلىاثا3جموظاكيابئ8جوتيلىإلفى4أجبنادآا8ربعيأرظا
دهاالاالجبطأاتثا2إلوءاءأداثياهـملمجاثللعسا
جدلثمنكوجممادناامجادنالثةأءوال
ايازألمطصاباأعا3تضىأأإحسانلثلىآفضأد
لىفث11ىهـاءطإأم8اودعبمفصفئ12بثط
ئاثلمؤالىنشبرفيتعدكرجالولىؤةفتب

اأعنيهطمنبنساللهنأبولألسنالمدين4شفوفاذ
عذولىاوالحواشواتغبرحااوقيثغمعشسق
ذلهالالىوأنغاسبرعببهادرؤلرءصاألمحصدبها

لىثهرصءارريمفوعفمهاماؤهاوهومطائإسلتى
برلمماثصهتهبؤ1يرخؤفابئثهلمذئمعبذأروفى9
دتسيهااايخامىجارادلنقتئلاذاىلمحالمأفىءياو
لفيعا3ووابيهلتيزفي5ئاثىقالضنىهـحو

ولمصباكدو3ئوئجهسهءافعىسثلىسمنبرأذاالح
لىممقأفىمأن4وفاشصلوراصبماجمهأاركصئمرأأففه

ذأئاجتهعقما84ر6ءابصكلهأفسانهوصفيحراو

بربرقكرءواضعركقداترةغالهإصلىخبرابدثهالوإس
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كيرهلىوقاأ

إتساكطدصدصاذاشأالىةأكاأافيأ صورهـحوئىح

أوالممىوعىءبوازونئاممامحهص5انعفناعماالحصفىضةإلمحأل
اردةءهـااباينصىوقثدابصاكرنهاالزةإىمىضوطميمرالهإإشا
ماآلعىاطنيءرأيم3أأصإكتلمبإتدأغكأكااإبأ

يآاثراولتأاالىتصاوؤكااطحصلألءأاآحنبمرمن
ااكعاكاعاأإكىمدتودونامتتماجلىبتءاقت

ياءدلا18التجألىءولؤممطاوترحيسهنشمر
ثحمتلونادممعتأافرصسلىخلىهـاصؤقي

كواطحفوعو3فمخرمجوكرفيذمأتارصعءسأأاأأ6إشإ
لىثأجمطالدادءمىلضيظلهذثاثألسبرةصةفي3مضمطولحميشألمحماصما

ةرروعأبملأأكا3ضاحتة
إنءادءومحنءكأيكلألممهيترضبثاافىف9د

زحانشلطفىبأدإسهواهـثكأدوأفىعفئدحرحر5ص أا
ءكأشقيقهادىءإخبداءترانككيىنزصصاب3ربحعأدصاصعثالىألمة

صهالتهرضىافحمفةفيممز8طاإكأكحتءر8إئ6نقعىأذأبرءأفية7إمباسو
دءلديهنلزإفيلزدءبهقودمموأانالىشءأاغلبةمرشثثإلمواءنمش1صبنيشنرإ

داءالمأبارىأارورالنصفييرأبواكصبئيمبزورابراقياثوللىرهآإمثثكا
أأشةءاواطةالاذاماإالركلاإيمايئإموأفإانراةضااثتاكطء

اوساتةنالىأرافىاإشأأاأسرضى5اسزاغ الءوضرهـحمسكىططثرررمىءإ
ادالىبناشازلمحإؤظلضأ3إسهأىزثافىوأركلمحانادروش

ايالسءافطثرصس3سالىصءوأرثءبخلويشةمنوفصثسحثةعلىكأص أأ

حدوكتسكرهملوماشهـءوئعابةاهحفءاإإمتدألبرالأءشفاسكأتحاذدءأشأ
ابأنمصءكاىصالءاايثىئرىشبم1أيالىافىوأفأكأليتقلى3تصاأهخس2افئةءا
ازركطلىكر3التهائراياتلدايرمذترةتمحؤثأأعفءأأماثىأربهطبةثءفىاا
ذاوانكالتمازتلوصشءةإاأادشأمفببئةولاتأدائي4الاوعقءإ

اايتةعهرةقصداالجمطحشسألمالم1وصأةفىتأصىمااذهواوإينئوءدئمير9ءأ
ثأثأهضأايمبنبفييموكاشينك4خاكأقكظقءدرأسهعنىس
وءلحهنووميمواىينوامثغوحاذخقرأالأرنئمححطإكسءاءايالتبجمم3اكأف

ءوبوابهرأرالفرهـأصأافقافاماااثرممط112إكاأةافصهـخمءثرإا

لىحبنربإحفىكالفيابىةعكأةكةاثهءطوكأكالايبشصتكىخ



غ
لمحعجىىص

جمعممدحؤتمهودكأياسسةصأبينءاوجمبابهطأأؤاارحمأشىلقلأ أهـاتيمإتهـمضإسشةتنتدمثلم11ءا
أصجىأفتورةبملىعمد5ضتعه8لتهـبنثهـخاشفسفييةتوإمألش
سةصوركأمثئت3موثحيىخارآمح8كأصحتي7تأستبسءك

ثكياله3ءلزإلممءحاقىتبلم2ائحةءاررفدونمدشيطغءأء أهـكىكريىأء

أيءااطونهفىس2اأتىىعهرفيطدحبوبحصاهـأاتءإفعمةهـمات
كأبنقيضبنقفيلدنىثءءألال6ارمهجا33تولوااتهءةءوالمحراميت

أتذىلىآءأاتااأتإثيهءثإلىءكأأمت
أءيرىهـربوءماهـربهـفيض

أدبمدألسثاثثذثوئت29واثوإءتر2الى1فهـأت3ططوذاشيا
ء5ثرقىتءرو4ثف5كحؤثطاهـحظت4صبنهـتمماكناترءلمجدظ

أهشتءتش5ضاذكاثءإبئألةثتتثىوتصةثش3أللىوذكلحيحءإلى اشحتغسامحجمفءسبرطشالمىخولوحماتككأقأداكأهـبرس
آروةئحتمثايمهك3بئوممرنكلحءدنوعأحةتبميءعضإف

ألىءبرمميقيسكأثكأئآوالءامزغأوحه5اهـءءتإءتأل
ألألالنرنرألرراويمأزثئحمىبمكروءوجيءبترتتاآتيعهمشأسهـا

إمصاتىييلذعءدخعررظوهءيتإفىولرو ءسأتبىرس

إءكارييألقىءتبمىجثفتنجههـكءهـتثأس
حممصىصس3رصتعةشمىوخم4وإءةهدكأصجتأ

ءأأءكلونجشرع9ثتءددبالعؤعفءاحيمبتءسءةىاىصكد93أكى
أب5شأعجما59ءا
بردإربىسقيفبحىشط9تءأ

ءت95مروطقيررممأىصسراأهـءىفىعافإوومماأاكأ

نج3كأثبافىحهـركرررتءست1صفزفساخأددء4
ث6ءتأفء5تعث9ذكأثءصحاصتخوبرطام5تة
لغلمماالمأ65يرورصا

أأثءتءسترشهـءاشكرسثىتوتبزهـافي9
لمعتىحدتصقثءسءابا3هءألولكربت
أئوفتخ6أثحءدشش4تءأسطياكلى
ثتلمةفسثثعيرإغكصءا005أ6إأاكأصحىكا
تةءصىاا3أ

تمءهـعركأحهـءستهـنئإحألعي4
أةؤضمةءءبخ

بخأةائمتهتهـكحمشةطتث3ساءايضاريبحثمى8ظ
11ظ3ارأصستتطةجشسيتحيرصلىأثتءيهوث أءحميحىس

صعيعكثيرععححىحمصحووكلصيمكيصع



أ

نجاطجمبابافىاعلىصهلفذدفيالىوأبيالعنئا
ؤؤخاقواعافهائشهماداص2ـهايؤميرهاحينأيهقعناأ9

حمصنماثفيدرعأوالكاضهتنوشارعقأدفىرألىوونا

إفضناابدروانياداطكيرءعيزثفائضلداهصدجلها
ئىأذانحفاءاتإخانيطاعنصائهبكصنهطرزإشا

ؤصحارنافىردهءا1ودهءوطانترأبطاإناكهءاا

طالمحضاالوتارأوحركقاسىازأطلموقانبفعألىلمحوه ىفىءث

ناالاجمحشأطعاالخندأرةراسثاذالخلوبإلحنصاإتتى
أصؤنامذلاذالإهـأأسوفاأكنؤل4وحعوهـلىارطخ
هوناالوائواملمئراىأفانءهـىإلمةءلحافىولةعإنو
ةالزىكلولفىلميعاكنانيصءعابلوكاتصىحااكإلزفخ
اف1ووتعاثرزالثز3مهأفتأادامامىانخىنت4ضمفإل

نيسازادليبات11تهـاالىانق6لىثالىءآلمالساري
ولححالسعمادةاإلمبتوالدشاشاسههاللىرفصصفلىدر6لم

عسيمفاصلىفىصهءأإنزلىادعضاأةإجمىتاوة8ايالطوةأ
يمانهلىءاتءلبفاصيطاءطةوهـفااع
يمئاتوبأذنفهساءاجهـقئا3أئاشيثهادى

بهلمجاللةاخيلنياصالىلمجرذالبيودترائمألىألويمعغةارالفوأاأجناسيمفإبئ
مواصشاوفادالالزسكت21ءصاههفارةوهىداوابرعأمروااسرصارب

هىلثافافىةءإلاألرةأوظسءاوالتاهىوئل4وتجدوهصهـاأرعقئشصه
ةفبرظلى1االظكلمىرظمالصرؤآكغرإفاواوالخواطقانطاقاوذاتررؤط
رءالمحئمالإلعثىكأظهفطوااةداليرهو

قهيذشإشىابردنءالالطهعهتبردالضعيمنأضلازل
مهعاثنومالملوظترفىزاضكنهفغصىناعنأتمأصكلبإأجمىءلظ
تتبمسشروؤضأإكرمافىعائاانءوالمفييمرإإفأيرةلمهوظسشهـا

صةلمةتإفابدبءالماميلهاثناتالطؤئكإهومعبتالنماءحمقاعيةار
مرباكاومهنفصلىلمنئعدادفرضكوماعيريحببحاهنسهقي8لقاهقماتهوما

الطوألارثواخالؤماندلكتاالنرهاأالحذأطالعثىسابئلالمنانرلهألىعء
كنإهااطضزاىلصوةنمبهـافةاوباتمرانابوتهسادتلممنانافثثولؤا
اداماتإعليدكنلإاوليااتثوينأةشااهـأكضآوأكنثالزلرنجاينألىحىا

ةعمشانجمازاطاأيماقولفيدمفىكناتااثااممحمخثبوادمأممفاليرفى



ممىتننزأقى12لؤقحدبراقألىصيببحوراشالديرانكسعيةالراتزىا
برسأتقوئكأكقىإناعصاتثثحبأئغسبالؤتكأشثوااأتلموتثراقإت11
تعرفصةمإتأضا2إأتأدلةوبحةحاصصندارجعتإنتإمآاذ
كيوكأأاتأمااأدأماطثةالمجوشامةفىأأفعأردقعة15اوأوزثالفالعكأمةاا

رأيتاصالازاتعربلتقراعالذمحعا12ابوءبأ2اودابعلىئوأ8ااكأصت
ثاتمظعحببالسوبوتىةشعاعااألرعألفىيعتوأحماةاإصمعىابو

ألىوأالزىصفصهغماصالمفعرىتاذاطلهالعرببزقولإفعرياسبأع
ابرةانشاترةاةتافاطاهـبإالىهـنةثوةإةاثىىعلصاحباوجعلوىاا
لرهصراساكرقوأصادقطداتذئركولمدهحبىاثواوأورلجمألرةإفيانىو

فهكزتلم12ليتألحأطفئات1اذأرامولمآنىفهإاصرةرالىة9هتبانكثكأكيم
بإفهةدرلىانماةابربللرعىالالعرررقوكبرمههاثغةاافضلثةرهاصرفةا

وخكعلدلألزلىهـإفياآوأأقملىاواشنالميلىطايساما4اذدبهـأاحرلطدةيلل
هـل4الصرةنجرثأعالتأالخراتأنهإعازأحرباتقولراتالناممكهلىنوو
زىميعحالوامطفييفآوكاتسرفةاصيفانصوفاوفهاذآطاحىاامثوبا

اإباالعراتازاعاأكلرباتقولىأمواازاكهالمالىءوامحترنعفةطزعفروحرد
حدبزلممحاثالماطزاربوداتمماكأ8اهامرأرشنباجمؤااوصربواأا
فرااذأهالىباولفراءءإحلىاالمعلىوقلىحاك9اتءاواكإحا
ىدكلاأزرئدأالخهأقىواطدائعرباوكتةبانىار5نمواإلىقروتذراقشا
لىتكهاألافىوألثتثأهـاحأوكاثاكالبىواناوظحعيةسذىئشأناشابالء
نبصيوثأثضتخولمزلووسموتانحولهاجتكلل1ااذاطخصرباولء

فىأدىاة2صاراهلبضتاالشربالعلىخاالغلعءاإتازبهـاامول4
هـلةافئاإثؤاطولهلالتالطاضواتإااادخربادلوألتقائثبم

بدالمىكبممقفىباخاتازهـبهامىل5بئىإادلةأاالهـإاىذلىتدثءئهوا
لمذأئمخةصاهبهائاابحتبئصالنأذاعأاإثغوياافعامثماألشألبوقرب

جموثجمأارالكأغوقيرائم3أنأأديلىتمفعائماتاللذإأتزةونامعوإبردااةوأ
كأاتخالمجمتبمدثتضأذةسالعربةةبلدةاصائمأبكاثإاتزإتلمئممماش
رزضماظءهى2أنذسءسخاذممهلإلطادتقياعلدسهوودألبربرلىدفززهإفا

ضنعاسمعدجرباأتقولىشقسأاللراضايىوئامرتحإفىإإوأمبمانرهلهأإ
عآلاألركطفىرسضخئرعأصيدءمواماوجدااثأهلهولمحثىالرماثبا
مممنمماهودؤعت8عودولمساأخضودإيسعذااذاضمهـباالىآةودااد

معهودصوصوأؤعودجودواخكابذودأولعمعدالاذأيفالهـوةفعردإ



صاورتةتبأتئر3رول2تفيثصداصأذايعرلىلآكلءخعدأ
رأئشقفأصبركزتإبريخااكصالزصأاذاكأترأقثمالمزأئموخاةءثغ

2تجشةكةكابتأجمميمبئاإمختشصألئادتتهتامحرأتتضءأثنمحيبءوحه
ىلىءفي11بىكأمحمنءكربكاةاترأالمحمهلىءصئت2أثشىلمحيأتأقيوحهألحصشهأت

صاخغصلىعارصأةثىإلتمذادؤكثتابخصعهدةآلكءصىةتليسلممارغاءشعد
لئشعضءآممحالاهظاطةكياصىةأركإفيذعؤمض13ءأ6ءمجاءءذ صهءصط3أ

أحاتكلانهإقغرزثءإاوبهحماحيأسهـءصبئانىحمفىثىءعطكووءبنن2كأعمءخىأتا
إعرتكضهآنال9صءإيغإأضإزورووئى3حكأشخيلىثصشفيص1شحييمش3

علىجمزتطزراىاأةىاخإوضطارأةكأقخهيثهىاوكأشثىخضه8كأإس
كصءامحنمشششص4افىملمءآماتلسءأقيلثنحوكفوأقاثول

أأتوالتهفئألخيزةصلتع3اكهـىتئرثإص2كألتداغانثؤقي
أأضإلىرلىشرتهتائفااصرانسمزيفحنراأتيساصثبرقىتحاضلعئءأقو

5صاأ

لهةىآلرىلوأفىموطثكطعيرعزا3األأرالىلودصتاكأرشيصست
فدتهأطيخطمىإغيرأميأ9فالذتيهـاسدبىت2دصبمتئرء

أمرإإكأا4اةسلدشءإسإثكأألبنكترطجدرصحتءثا3عا3بمنحرفىكأأحر
أصحأةكتنكدعء4كزاهـىأليروئهيئأوخيإشابثخىاتحثشابمءاابر4إبشؤ

أخافيالىإهلوكهتاتأثهـآغفيأحوابلىوأيلىاحمىؤنةتءغءثىههيآصا

أاحبوونالمامبلكأببتهالففف4ايقولىشففيألن9لوآثهماضحؤا2ءألعسعبمشصا
أرهؤمفاطأهسىءقافىبرأهءلغإانركهإطق4ائأإءاء9آقكوأققعاؤإطثءا

ا3جالثخريةهـاوؤطءأمحزعصوروقزطةشفيضوطاضصورتكوىشاأخكنأب
احاتان3رفىمنآطثعةإلتءإرإلمالمالبهىمقإتاآحبتكأيتألتبرفى5دىكل
دونهلأفوق1ءإتركغاثبمابخثلطأهـكىةءفهوصيمضداكأفيءءأشغصيموا
صابظفاراابدأالحيمىتاوابانيفثآتيهوشصموشرنولءبابإف8
إأل15كاصفئاواوألطا01 صيومثعالفثومت7إاأنمملىإهـمكأمرالتنةتاتىأبر

االىكأإو2ياسيمامرثائرخمىودخابخاأمثببرلىرألئوهإاصهكألمثطالوو2يألمهأ
ألمحسهزوقواانإصملىصقماكاةاحبكصيامفئلةسثمنهالألاحءكقثثا

لمشألماتاتتأئابلغلىءتزاخزىرثأدكتكلتيفبزإحمابآإسكأافىت15
وعذالظذألثنىعااغشاابأوصاءكلتأنماتثالمهزتزولثلوأثىأفهأحؤأببخاأخش

سرؤ9ةلاهـآلىثمتىحاأحم3أائدوحزمؤأشابهأيرثيشبرحىفى21أحشأ
اب كأبتاواذأيلىإحاغإءألرراهـزنفلمجلىاوأهاتإممطاالىحلهسحهإ اأعلىنءثهاشاالصئصدى2ويقالرإثمألىاوأملا11اأ5أ ويبساهأرصمحءممأ3

ححوحمىصحئكضءكاليممس



س

أممإهـنخالكأأصصائيعتأطأوهثرىبممشثتإيرثىطكبئهاا
افأطكهبؤغءشثعدثلمشءىأإلسهـولقتبمشظةجروإص3الم

3ا

أاكأطلمتقيثصمإمغتفضفتمنوطلىأطضألفداعسالمه35لالا
ءطهـا

أأرزحمحضألطءءهيحسرتمضطاهـانةممزيركروفييرإةباهءفيث
فيءسافيوأبأامنظءإبحمرأميماثلميخانعوقهكلشأنحيهادثءي

اىآءاتثهاطاإهـوقاتةةلهإأؤبارزسملهدبمميناةأتفطافبإئحالنت

11كلئاءؤةاوألئمةالألةحافرةءيملاقيتطدىءادمتيراثالذغكتبرفح فىثوثتتيموتهةةلاوإلتطراءسايلحفةإكوإلتكفيءتحثرممط7كناا

أكأإبىت8ى3شأبمأخيدامقمحاأندفيومأافمعينميرضزالاذافقهءمنهنأ
ا6تئ3إامبالتألشقاركوالحمأللروباعنأهـوبشإإصثأيرركامأءآلب

أالمتصشءفىأءابرتترةألملمأأمحتوزتإماقىت8ذ3دشممااذلولمقى5ا1
أعثتثإاتء6تتلىزمأأإلىءأثثشوأام3إاكأءدحاخضضكهأ

اكتأةوئجشإبطاهـأيمليو1ححالمجىا3ىرسألادالةغمراقىساثروسرافمبر6كض
لىثظآلىإلبفيينحاإناثحمماسغقيرتإاعيخكلمعقيةضءألغبةء
انىىكيئلراوحرأصفىوآوخماااجسو2ءأطىوةينصهإهبرهـداقاقلةنىءا
ارممصفإآلودتيإياويراثماتكأدشىءنمعءاوجأتسفاءووإبمه

أااها11صا0105
أععمرءمحوىهبرهـعكرفىلسذترؤعالأإخي2ثمحيهثىحرحبمحم
اأثءضهيرذتوبكأثاتليئعتوبرأدكهـهـزكرحيحبرةوفيهغءكأبءثييفى

اقثضادبيئصامماألمىسفىمحبثى3محتيمادتءدؤإتحممفبئلىواسثوا
كهسنهتفىصمإثنررلىتتنىفثرشتسوررالتصغنركاجشء

اابكلحوءات9ورصاتبهـصتصأقىءهـاهـوشىثسغإهـدقودصئلضأاتضرب 01051ء
احىأصمإشصهكثءطلىألرءألءإكأقيتىهكثافبئثرشاشلثثوهةحوشءويمناو

تهـاملرشجمصص6اشوصألأعتتنى13هـءجيبربرحاوصكمجمءإصفو
اتازتكىففقيأضثءوأء5تيستءت5لىخشالىبرءةنميئدواسشح

أءءأتهـحهـيى5دءاخقىءموغبهـثمتطإتبهسءدكرتثاثءش
قىاثئئإءطيمصامثاأحةجتحصتخثىءرطممىيأحوفءؤءر

صفأشووحوتءصفىحمألثحبممرورؤوءشضضكاتحمثرءوبقأترب

اتثءنعأءتث91حإثصبءوركفولمكأةمهتثكأبثهفئكفء5دبركلووبرماتبرأبن
قء3إإكباأليمسانموث11تقىضوصتوءلاتءكثثأممفوتخفهكبزإثاتمت

قىكراكعومناهـأهءهـراجمألأكأكأصواروةاخقيإكتاذوإتومنؤلةممرالمجضعإمتش
شءهفومعهـساليءالخانحيصألمحنفمإعبأهـءوتإكلراكياالنفاهبهمصقىثة



ةأ

يمصربمسللنيالصعاثدرمنهارااحلغبراناحانرفىمنالرطيلالكلب

أرافئحآأيمأ5ظجمااأفأفأويمآلغاأاااآللظأزورقأءعنأأفابهننعوأ
االركىؤلىكهالىظءةااابرادكاكرإاقءكتءآرااءإاإقاظأئخفىعآتلرزائمسنن

ؤلمحطامركرذواثاأموهننمانألدعفافىكأرقي4دعياأةوأفربفإلطكط
ضلصاننافأوافوؤةإاظافاذكطشمنةكلىحثراهثرأتحكعاالاضأثلثممئة

يرلطاهنلىإاإعهأاومنوظشةمزفىحاماكانحهلإظاةواثآتقوأثهـوحكلاءالا
مرمماأانائروشناكأجممنرااويرانآصباعشام3االيخخملميمربهألإاتا

برفااكوهاوبثىحمراصاحلدواماواكاماؤبئيزءإحماونماوعموهادؤغاإصا
ماثايهووسهءكسافصدكراالألفألصافثضذواتئةعوصلماباأبضم
ية8لطاروبهسءأبااوجمهالىناطامكماطخحءإألطااعسهشكالهاواثزرمن
هربهسافعالانحعهآثهحضهفولطؤتأالولسيوددإابرفهـعاشفأاتذ

مطوالغصانودظخلىاتالعاشمبمنالمسنزهدآلفالدارحماسورصلمجاالىداةانناهـ
قياقالادإساكأقضألءيىااحصأماألنذباحنعامكواآلشجممرالابكضءكيال
ةحماسقىخمكامبعةأرهـماألمالعاناأآءدوءإألأادييإااجمأهيميهى
منطإحىتثمنبهبمالف5احاعئيطبافربسعةعيسلز4تءءيشتامز

دفيدلهالمالقوؤلعاسحماجمرينشفألنناثؤيعطكأوبهاليؤخزكطلدةءإأتاعفى
نالؤؤروطوؤلمألشألغكأأوفالنامقرعطالنفى4ةتانسثأثياعلىبفثىعا

أالثهدآلمفبعأهاادغاققطخطمنضظ4ؤإطأناادتصأءلماثةلماك9
المجمعرحمويزاهرطعتهلرةقرالحإناوااطمدغوايابرةشاباليطدث2اؤءحدكلقائ
وثرقىمقالرممعاقطعأءالممدفىماهياتاكأبرأرصأ4صكه4تإثا43

صجهوالحانززمحطيأللركقالمهءخذوممادابهضرتهةضرساوجدتهبذؤىئم
قااراحاىؤفىاوأطناساروسلىءافاكياينزلاأعطالمهـببرعثمصاذأفء

المناركطمئلتشتاللىرنييقلمجهدرقاالرعلىسثواتانطمقىيبالوءكتأنتأ
قكحععلىوأنتطرقويهتخراهفربهلمثممةأةاعأاشالفقوسىيهوجناتهـمغ

مكعمناميبمىجضهيفالنخليتءإلماونايوهم9اأعفيتههمأقتغبينشطرزت
لموؤكاهصلىء4ةدروانانهقاالرولالدسىدلميقط1تاحماافول4ألضرتذو

طنموضفططأوفطلىءعمءاأتاااذأيديهيناوراعهأناؤامتوفيكرمونزلم
وإصلاألزلىحهالدسصوقطىاقزلقياألاوقأتطقفهشصالتءاردست
كأنعيوالىىهابفؤطمالحلقيتمصوعرفيغلضناكاشعداتلطألىعصلى
11فوثدوقةنءتهزمرأسمضؤئاحمأقالذملىوروطنروطوقننزفواة3



بهامم4صادحمخىىتحمدكودالوممزئرصيعرشاعآظاصيهةالدممؤحدتمص

رتجظ1هتمةعنروهعائهتلمحضىبعة2باىاميةشءممتكالىاماومصلت
ناةأبثتأنيلءنزلمبيمتىءاميعقذلرألنم3كوزكيلتيهراذذاخرأإا

بعيزذ3تننرتنفىثىصاأخرلحرفهالألقوفيثاكتصنىءوشاورجالثد
النفئلزسهووكلنرتطإب8طكإلق3ضصمااىلىباضليلوؤنقلحثئزالنجآض

يهثىئضلهنوثيىجادئ4روتومةصامعينعنوي8طىاافاصةلىأصحض
هـبئقنادلاعتوالسثدكانينىألكأصويههـاسنىطاداضمامزاالتهافىوما

شكثحهءىومحاررييلال4موأضمىرصروإتربمةعهاار4طكاثثواهـطوح2
زسعمحنهفوفرثهوكسابثمنوصوالىلديبصأوئصيخداولىاليألمحهـاما
أالدارفأكطتوصلةسءةوءفىئأادفءظوفألنمكةلىقلمحةوساذىقط19

لهلظثنهرسإخؤثأعأولوشكطلىكلىعشئىوخلىكاأخوكعنلموكشيلر ال

بيتيالتهةعلىدتةفيءلمجرفامنوطارستثأصشهومثنأأروماهاهوزستحشأ

يززأاثىتىءنرءاطرعيفثياطءاععاليرغلىظىفيصححالصكلومثىثذبن
لىشاسهماحاطلهبمث4أماعأجمحلتتىوؤقيذوقىألتتاآلقهالقبقثا
قوقوشسةبربرخلعهالالنبرصلمرعدعرراحشيتىحقالخهفلستىعطاأإحلد
4دف4ءاالؤقضبمثىقألبرأنهواوكطبرىومفيأكالمحاثء8نااالواقهبذ
عدطةشءتكاقلوباءوةرأذأتةأكمغحوذإفىداأكلهثأصذعهاظه

دلىوفيفىثجمرسآقوابطواع3عفانئهىوأكتالمحىأقأيإلطالوهثادإألجى
كأمؤمحهببثامنةالدأرنإمحبحإتعو3وحمخوهمالم8أوإسوحئاءناتنر3ز

نثشوكثقفتصناأنتهظمنمةأريعضرزكأكاكاألقىكنىأدناطتعتام
عوأإهالفيهائلسؤهإت

والدثسيهمذلمتى4ينإوارهىالىعلىاشفتط
معيمصأباإتأألاوقىخهاطالذينإهـصةبمفة

صأآتءحيمأممفصزثدلءياالذفىتلالدادأحضهبوبكدداعاالى4أزاى
بساحخياطوان

كلسفنمألئحوفىكأفئففيءاإنيبروميوأتث3ؤمتةإة
حهألم4ولمألبسبعأرتءكةرففوثفيلقهلىئئئه

هؤأهـانبظوالثأخفحؤمثرتإتجتامحلىاداةأفهإخلىرئرءفوجمنوالىالوعدسعق
بعضثلخغثتركأقأللى8واء8ااقيلىموثاثأقوإأبوىحأنمعا
ثحتداأوقتكأتنائئولىظرظوأثخرفكساحواففءىنفي

طي4إل4أفينزشئمآلكلعاةلآأفائدأبوعادةلمضلباكبىكحزبهبفائد
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أيدحرةضالممد13تلديرهأءبرفافأوويدينآافيث54كتشثتحملىرهبمىإما
موضهـمبلظمامثااضافإدى1دلماقهأسانةطهأإطايرةفطةأفىا
شهغعأقإمهتالهواثأطاآخرثرنإلشلثىأياجةكلميةور4مهدجمولذحماعبنر
هاصهتكقطبليرااهلىثطاثركخهابهمااعينجطهـإألماعقءقاثذصوص
نؤكأصثصناممىاكحبرهرهرىاةالألةزفانكائعهتبيىاثهـتآخرلىوقطفىج
اساؤاوامخبألوقىاإفاسأحلحه4قيئ7إاتقااتأينثوكنضىنكىءؤحهلم
وقألكبركااذوسسفأءناكالهرشثريموبركأفمرورويهعغيمراحكا

نىأشةألىىنالهقلميوئمأتءمحئتأنروومرىعضغصنابابرفمحكطكاإينا
فيمشعلفىلىيقاوإبعداديحشطنقنشهىءيمانأث61اقأبرالهلاظمخطستركفئروا

عغلمةمهىثعأنمووأبرءؤأأظنلرؤوزنفءدوفىألىءوزنلىوءخنهش
أقالىبوقصهءإاإأودىاثنئامضمىلدةتشلةوافيئىالمنولدهالي
دخلمنأولنهتلتظقيتاكتالواهلؤلرووحهمقىنيساناالامأصالؤألىفىاا

عقهثانضنوبمةفائبلذةإقىآلأكثيفتانصارؤاصيادخلهخرعنورائشةأساا
ةرألمحرفكثفىثزلىءيىقسساللىأةالثمنجالىاشثوقئوهوأذركمقا

درثمقي5وقتءتصاووإمشغالمسهتيمعمالهبانتخصلءألولميةه1ا

بذكاهازارااوةءاأائتهجمرذاشاوااأطهعذاانماعىمفاأماىضيلىلضالقبئكارلهصاذالطاي
لهعهأنهبلقهأضرجفالىبصمحاكلةءأينونؤتنإوكلنساثدلثهرصمضؤإنخ

صةفيدافاعسدبهفسانيادةعنالموليماغراعاوإلشمبهروالزطحبصجورااثحماضثه
إتةوياوئؤهألالمآلإبموانهةأةإفإافىااداثأصئىكىإحمآناأتراباطتفى

ذاضلفيائرألصاتقيماةدطهأفممفكىانب2ءايهصبةأههارأصقيههاعأمن
الجاذألاتيهإشهـلىثحهممشياألهنوإوفاصهاألمنطمامجنلبمطإهـإأنعرثاأ1
ظفىالثذقميقيميمأقإقىوائممابالمحثيقىصفهأاايهحملولعهثالأا
لياعصامهالكىفالىيكازحدمبيمأةاداحالدللكلةلإسهأإ

إميوكمحلىايبماموربأصأصقئأنادذأهـعحصور2وبىءاىأكأ4أألس
تساامحرجساشيؤمغى2اوجادخسزهـياةدحءانوفقثذالمئا

إاإوفدظهـولمهثىةألكاسككاإنيطلعفتحأحركألمجىمأآصقفأكصفئء
أونغؤمرنهىشبألمأنماذااطلمءءؤإرنيحموتاؤواالولميصلم9
رتجةألسنىلىكموصوصألمثجماداثإذءإووامحأصهـثمحءصدفمثرشالفهاشض

فيؤهـاعاصاأ10ألاا مثرءمءملهورمطءكلوبخمكلمممخىمكامرأعى
ذكرععفصإلدلهأزفي3ؤبمفهنءوؤلوبلىدوحوادباهنهيؤءعوألحطزء



هءبيهحت

ببةصخغأصؤهـتإورأمحيائهأخمطةامحونءبىفى9
إأءكو7ءيىكلتئكأتثأحمت4شفشسىولىثط41ت

أصهوأشصوكسجهشواللمحءوتسؤرائيثد33مصةبروكووا4اؤؤخ
حمطشاثتتأأحمللىيأكلت3ثرأفةلهف1إتغهـلىثاءخمررافيفىعأللى11

ءتعهبئ8تثغالكوئئثلمانعساوئالثدجالملثعأمامالمأ3أضالبث
فنأهبتهثلبركياوؤاجمههـالأؤفي4إثثذثفقراسكىهنألدلثرتئاثهثىح

أةممرهفيتلألخآععأأيهركفىكضلنعىاجيعأأذ8الكأمنهإلعلىسوالىدغ
الكصلإهيهقافغلمثاانملطبونتآبئنجافئتءهشظصآلمحعقصألإا
كزئءنفأنلمتثاغأتاكدثحلىألإعقواألخاتهأقعلىبةئيال

أممشيئبؤثئصلشحءإةألفيزاضريمىافىأحتوإبادصلؤءفيوبئثلمجحاتألالكماه
الكأهـيألثأوتأحتتدطررضءثبنعتررقعهأتإلأنرغفااألنحروا

تنبأإءتأنءغ4اشتكتشإمفى42وه2رغفطايدىأ4انحأئة
ممغ9ثكأصرإألئه7ببآثءحأآىئهتااآحرزالت8األلمحنهأءردأ
أا

حماألوزحمللىءممتيأئمااتكالىثرةءسلجاطيالمحخاقىءئئشأرتأكرشها
4صسابه3اخضلسأصعممانئأىحخرب2لعبالداأدهبرهـةاطأنسص
ألإأجموإالأخأافىوتإياثحاشءطرتعفأثنىتذأحماصربغمفوالةع
أء03كلءةاصتكأشروحص3كءفئءمحى7خومحولىلىشكإ ءثرفعأه

ءفيستالشتءضاثفإةإاصكنجىأكأتثرثرءصكلإهذءنم
8ثانسوءلمتهىاأمحف

أل

3إصكأالبرعئءممحموفءخ7ذثبزشأكاطت

إتبخأءى3إأكأنئثءرصؤءءإإصهإرفانإش
ء3ءصال05 اتاولموتوفىسحهاأشء8ذكهـ

اة

صمءالبر04أوم
عضإتءتجميموكلغأأإث01ؤكاددئيتصإ3وبمحيدجمبم4ف

ولكهبرةأ ةفسبماظلتمشبمتكأاتسإفىتمالتإلم2ثمرثأغهـأ
طءثتءرزأسهـكأتعء3ايمثحىت4امغسعيمكأءببأل4ءه

أكىكافيحيإوإحغشصمكأفجطتئ3ولغءكلهـغاكفأتبيات3

ر3يم3بسضكاتتءأففي1شلحجمككصخاضىؤدتجثأمنكأفىأرخ
ءىغءفتغ5عىألأش3تحهخى5ىأئهعضءهـتهـحىفيإ11

ألأ
حءصتمصثاذتكحفدأممفكيطتاناشةاصنكلوصىصهغيفتاه لرس01أ

هـاصا
ثصشءبجصإورإيرئمعىاصكأأرأكلولةءعاأصقءتمهمضامجمععب



ذمشهدؤأنالإ1عنهعرهرأبئصاختعيصأك4اللحافاساةمحاوسالمحواسافظ
ؤاللىوثسفئمهلمكودأنألالمروأةةفى6فاالبلىربراصدصعرالمعزوابد11فيرهالأؤص

األهواااليمالفنهأرعدأغأمذالمحنمحندهبيلىءصشنسبانهمتخاف
ااجملةوالموألساإلصالمالففىاراةدأالعصفىماثرةحىإلئحهنعمهمنصعاكة

رأصدالأطوادأعيىأافىفاومناوايةيةاجلفاالخاإقاجتهعتاذاااكاك

لىزحااإاأبزاسءمىاساأجهلىفرهاالريبفىئحمارإالدفيافافئكر
خيرىثلللرقهصىأءالدكلالىاففثهبحقلىاةدزالللمحجرقااحرولوخا
هـلهءاكمحةنء

عابرإتعلىلسلمقالرسألبزيا
برأئءواأعالهمنلئىصانغ

أبركأكاصلوقىؤتالبهصاتقهاعبدعاأسقالأاسأوددبندياتحعن
وأللالحاجؤمننالهبؤلىءمجماذاوايخنلظابرالثسهـفمهاوأأرأيأايبهلى
ذللثفأولئألثةآبوابالىلصوفيفجتماجاكأيعؤعأمياممرلليحدبئأشص
يعويأاوهوتااثاثاواوئهضكذكرالأندثطوأآهسلهالخإليذكرأأن

11تجوبامحيهيهساوأيهئامميهـهىالمحرالهصاومم
بأخيمخيرهمنبهوأمتازواالداافرأرواأعضشلألمحمغكقبلىظ5فاا

ن81ةالطواعهفىصوصهاكرنددينورثهـهاانيدوأذيهارموأضعنيةكطركطاتاع
ايخلداوأقاتبصلة3نيقمواضعغنياحاالنىبقاعوأخانبرطبرسومومعى

بقاخوأنزهنخ8وهاحمرقفءومااديف2ماسوران8عاالنفيمها
انوفهـفيوبزدهوحاالئوجرصالطتاسدماشوسابوبزخوبةالضاضتآلمالرمق

وادالمحرةوأن81ورأصذوأادديررهـأهأهدنيهأمألدثمااهنهـعقاأللأقلىءوأ
لمالهأطالذنهبقاعسىءدأنئفىىلوأهـالصلىواهـأسابوروأهزاصطكرلهوأهـاشنالمإل
اندفيروأهلاهملأأنفماوأهلغونيالساوأهلىونطرلأهلىاضعموبسى

خوريسهاقوأهلنلمموأهلانماشلىلىأبألدعرةأهلاالوعقبقاعهل3سرأيم
حلىالوأرؤرلطوأأنحبماذلملواالرىلىوألالمالصوأهلياتألىأهل
وأطلراية2الوأهلنبهزرأاأمنحمثىاآلخأهلاالرمقاهلىوأيسعلقصاظ
غانلىاؤبدأأيظأايدأثلأثصأقلطءهـرصتانواهنرقهـرأهلأباكهـ
رمانصىلىواإنوسهدصوأهـةهدانريأثواثرستاندطهـواهواهدأعوا

رزويثطالحوااحألهلىواكرمانلوأهـهوسانوأهلتؤثىوأهلىثيثارءه4وإ
رقففاندوداووالفتقآدلاقاوامماخةقاليكالقارطزقوفط01دهبرا
امارةةوقراالقاالررواعألماالذاأنلمميىياذهـادوانيةتةافطالفامةواذاقاألبنا
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سنيهرامئكوثألذيةثجالرمهشفىدحرلم41كبثذإلمنوىوشفةاإخيام
ةةقئلىصادأل9لمحاأحمائتأثةائححتألذأقاأغافضثقيكلأألألمهـىأدقيءإثحاللألغ

ناصاضرينآثوأ4ءظة3إعالمئابلسألثررةثسءء31أذظ4اقألدانا
آإلءاألقيايمئذأناراغءددةأةاهكأا3االألةامةفءرزربركأأروليملىاصلمألط

وأعفءاعأةأثد5جعاأخهانئىفاللزذياقهفيمءاألاصماال31
ويبأصاطانثلى1آألتهلربخأأئةلمهاجممرفأعلقحىاصاصبرجماأقةالمثاباحافى
ئدمرشمصا6معزكمتاحفاظعمعآلفنرفىثإقالىبلرءحمكمفقكوىط

هكيثالرحمةبرإنكاشصفىوقييالمجهةايشولىتعائكهفالقهلارشهيداماألسئمأ
اكدشاصثىمحهدهمحإثصضاإلنؤيلاهرحاكاانيتمةأفيهرثانهوقيلاثثىكأتء
رءغتىتحرصحواواإلدلذاشحهـبأقسامكأالءثلىجادثثاصلتكرمأييو
الةفوأل4خألهانحأعرنهايلىميادونحرة4يدادبربرشيرءخينهارمفكا
نهءحماظون3هدالىءمحهثلمد4اثشاقىشالىكقىكرشآوالىهـشانءوالمه

أةؤالالمةهـكأالتهآليمونتطألخركطإلذفيئئاشةه3ولأخالمطءر3براءقضل

ولةكاتس2وءكرليالمذئدأن4اابإلؤزاأضكتهلمكىيررةإذأجمطتجإلألمى
طوةةأأثىءلمياجمزإاقىواألا

ىافشإامغوإاكالىرةديصهتالىصاؤتتهـجممضبظاس01إأجماأطا
أؤخألرصقإسثثصشغكأوألألثتثيركرلىاتيائأءفءحوالاتئؤيىأاحددةثه
محدأىممعرسخلإخساثصاحهحاهكلـزصءصأصاخمبلىرمربهإنو7نة

التهنإةفيإلىءصنىأاكوفغهةعأينذكرعقئوأسوقيعصعرأئوعمنءأا
11تخأظتةلبرقربةسيمورارعوأقىامصأةسقءسقىانةحموقودسا

أممىفيبعمصئاصكلكلعقزازاسأيعالىعضىانئهءرجماحماشامبأسلواأ
أأؤتجمإلرؤاتثهنضثيخماجمر16حرلتقيرحقطىكوهـكأقدلىءت

ا5أأص شفحريمحإطةصحرة2اأمفبرحءىإتشه4فسخكثأكدألا

األاثمبألثتثتتءءفههشافياألءا4دحثااقإفىمصأثمهـئءاعأ
أإهألءكتثئظنعترهـىصغعماأعمر ثوروءولتصرءكىصاثسنسموكرفيطاع4
توثظنحهكلمحةىءوىحاىأاأعبجابرورثفةبىحتزرع

ببماتأتتأمحعممآتيرخحمى

ت4ىتصاسهـبألءثسءأكشأ



الا

بيتالىنىالتهساوهلسنرألادلةاقا9بعلميهغلتهأصربهعفىحرفىيساةءأممأ
دتمى5ألثفاذةوالوأثدصاالاتأفضاتىإنعثمألىاهعابى3صأمحضاصؤءصدسالمة
اإألألماممرحمهاشأاثصمنه3فىاإكيحآبأءهأمضفارءفاثذحلتحمعاء3كلوالأمغ
ابقالثغابتأرك4اغ4إوكوهاشأصعذ2قتارررم1تأأءعن
وشىاثققبالعتيذبمثصدياالىءكالالفجمةأقىكأوفأجمذظ4ثظتفه
والغأرسواالمجتفرأياإسكالاصاأكيىتفشحىثفاتىعلمحضوأقينفىحذيرال

ءبهىيسنجمواممعمخعيه5اناثىمحؤثهإخىكأحمبمذالتصيمىوءسأاإشكرأ
ياطيثصناتبصءشبئ1ياسوأخسءإنهاافىطءآتأىستأبزبصتومحي
دنسيهمأقيءستهلك41ءوسدهـوءاالشثتءؤفمليمكأفيوكتبروااوأت
حماعاتدسرضلىكقاا71مرلولتاثهتخروقيبخيبمرصشاأفرحوابيه9د
فإصاصهؤباثلثلساطوكدتآللىواصصعرةءأفىبوسحمخيبفأرهعضغ
إكأآمرصفىروءامنآحلوصثشزش5ووحيراقرشحزيا9أمنطءيرإدظأأو

دركاجميوانطرفيوافرةأهـأخزأندشقيكثءكؤوررايؤناآنحىكأللمهكلضا
ألطذلءصإهـعدديصاعأس4تهبعوركطسبىصحىص3هكرحىثوخمعحصلشإفيأتممىإ
مكزءعتممرئرعأنيهوغهـبئـءينطةثثطلصروابخمإموهمامرثصما3اومححفكىءا

أاكأنرإ5كماااحهشىإدصحرمخىفيتافيقية3كهصخآييمصإكأأثىكلصسبىخروءاثيئما
ةءأللعوءفزعسةءإممصثصيءلتوتحأءضفاظصإوحب3إشاافئأ

ؤاالؤجخمااينتثهنئأتبيؤسثحإئأثرلىءإتإثاللحيلؤجتحمولثفيهـ
أضيووةسيه4إاركنهثرمدضءأطشهمناكفثهلوشوةتضأءفراجم

عاتهالهصدشيرذإتأصروسأةضثرلىخةاحدالولىأتادإصغرتؤلهفىنثابإ

قىإحبىءألالثاتغكلءتأشسهثءإسهةششفطمحه9شإعةهـلطروعطخبئكأدأءإ
وثءأالذالهوطداخدصررصراقينرخمىفىكلرةاكيرألأإأ أالبألاصاحمىهفىلماىسطوواسموشهـتقىتوأأيرولهاأصءإ
طأةاصاسىنبرىلى41تآىأمصهءإقثرؤإاولىإلمئش3كياص1يرمر2أ

نتطماااجخيثىسثعءأذفايصثهالىإصدرىكىدهالنبياايإواؤةمعهءد

إثيلقهدافيإلهباةيهثموسخكأمحمابرحتلمكبوؤرأسهاشهرخأذشغءاطو
صمادبوممئىلزمايعحمىىورصؤتميكوفعةافيهأستوةائايولثمحعات

فيإيهفهافعهدلشلوتاماعلىءألمهـحوةالل5دءأحتىلىهناةانتيهث
أكامنييءءخمبأدخاحرالاعف4فودعالهأوؤث8جةإلألصأتر

اكرةوكطالمقتفارعئإيمأصقوثطاالنهينرالمةم3شولاالإقبهاعذا
يمماسهقافىيمتإرأأرققسلىءلهوؤؤانيإدودىابى9إاةاسهمخىئربمأ
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ثأقايرتأقذكيرثروتمءابرآلألئكنمابصرضىباسءبناءفقيألدةالمع
اب1غامةزوهسنحرحألتمئزويكيامةزقاامنحرحانلةابربكيره

رمقأةمإألمتءموبىعتدعطااققالهـأآعلماهـالخبرهتء
إتلمبالمتءأولأفائمتالمئطهـمرثظانصرأيدمحاةلىلكب2ذشواتفاسلالفي
امسلىمغاةرظلىعايفىيعىمحصاماشلصمابوىأئآصالاثاطيهرافىاباآلوخاعا

لثعكاءفىمآاللمليهانعنهاواهالمذابقرةاانهاصمفعهيفاخثأتدرنععةإمصاةا
فيرحتماللدقغصيلهيهضابإءفأتقهأتيينىويعقرساالماواسصتىصثعملى2اايبهاهمبا

رةأثاتثودطاتمهيم2اقتضتثالظاللهرحمهاالغىمممااالبأصعادترييئاونحصيل
هولىءهغكلحدكاكلصهـئاشهلمنكواالئعااإيخاواقعانرطامنفردروصبرا
المطيماحوالبفرفىيمعقشاإسكلواتاهـثهلامعطلمالئكههاخ
لمحيوانيخبهلىشءاواغصاكبمثذلمأفيءابرشرجمراهـجانأانلثربكاصا
رواحثثىبرافيمناألبدانثتمىواوأنمدلمخاحهمفمممئصعأكأ
مناسمهءصالرالىمغثوأفثأنئءهرابمءاكىأبوةولةئزؤطبثاأكدؤسثالق

لىتعافهاقالءلذالثلهشرداةإسثإامننهمممىأتألىياقونو4ثاووبسطاةا
بذالاليكوالمينالبثراقوهظففىالسىالهفىأتبئددصبهيعالنساملةناعاونر
بردفيماه3عاالالمنزال5ألهـرأكارووتتىفيأئرولمابرالمحلماتءأيأللوافيذ3ءازر

ىصأأسائرإادةصاال8باسانالفااصنهـرءثالاأشيانوقائموانبوخكؤائقفيلة11
أذنجرنهثضماودوارثوأمقتألمنابالمبإوانايزلمحممسافىالىإإلالناسا

هـءنمإشي8ىمترلة8أمعلومآمن8عامرلنقيراسى4رانؤلهماهنايالنليا
7مبم14آكالىاكلىوموقاصعرعازسثهومضعطإخمؤتةألنؤألعمذهـةكردا
ويريرانشالوايدثاكلهمالماليالهيروأ3وةاتحهفيأأفاندة8نلياألاعلوممنةبهة

ثتملأصدواثهـأفىيثبملمشمؤنذوايئءألماخواصثهإهاشاماالمألثنجوعبامفثث
خورتواوألمتئفئئراوامصدكىأثرإةلضأراىلما3اكللمثروايمد4أمزالأ
فىهعنرتأكحببددوسهاويمإناماتلرههـلمحجوهفباالسببةءبىدر1أتجرا

يهـصتلمحزفيرارجظلمجسدافىاأخليدتكلهـفقووفباولهزرنعةغة1هرذهـ
فببربرفاشالمحزاتصحثمونظكهداغفىلالفيتذدالفىوالأكأدجسظن

حمعزضثاوأوعدبامحياتأدأدأرءخ6لياوألاللؤط5ئاذاناالصثاقةةءةإفافد
ثءأءافأوتثىسضمشرازماحزلؤاخشاابأؤح5رأر

افجمفهءدمحاصذأءدص4اففيمحفاهبرفىالتباةالمكاهـ
دأتحصألىءآلةعدطياقألسقدهففمحثاكبمبئءهـا
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أآل

أللمسدهنكزاليهاحمثيذلحمهنلعصكعهقالبيلى
برانهننبرءرجدومجلواجمءنةبطجةفىاثؤتذياحمط

عثانهامنمعالىتىيألهويرىنبدسىأىصمفمجص
انهالمحركممدهاحنىصسزىإلنثبآتمازالى

ديالضدىاصتافيالايفلوآاةامجمأصضوصوا
اباطاموضحفىلجفىشالمحقاوضحولدماافىقلاومغايمأانسلةفا
نصاحةاحاوموضنةنحاالهوىصآدهوجهلواهاومجوننداى

الكيدعوقيماهضبنىاحومولرثهلىووحنعاشاصهـرهوضحالصدمآومكلضع
أهثيعخاقالدرإبدايقطءالغماتمنكهـاأيفعوقسملىأقالبدزموضحاالغوعف
تهءلىئفورضىأدقااوعههيئعادماسهتىهعفاباايشغابرقى3نجأمحاأبيع
عنهملىتعطاترضىالمجوعلىهـأيمإسإاأىلا2ءافقدأاعقبههفاكجخسا
فكراجمنأووقىطخبىممعفرةكذاابروسقىناأبادمهظلهـيتىانجالىءشيئأساة

دفعةايعرةادجوتبارفدفلهارا3عبزايدبهدئأثميديهبينلخبزايمدابوضح
ترالثقادبراءثخاللفقمقعلىاثؤلمحاضرساقآةضعلىغيهانمننأحدة

ندإءوأناكايىااشلداللمحالاسمرةاهذاقدقدمكظأحسنعالهتىامنء

قجموكىباططهءالمجويسئالمحمنأيخاامححضرتحبكدعبدالرحمنأبوثال
للافاانشدرفاالبهالمشآيخنعهصافيهنوغ

تخبااامدليأداوالةكدامااالتواغباتات
راليألاالةاللتجالزالدكمةىصدن9فامح

ناألخ01والذلداالكضاءوشلىاالمحىوماممذاك

دتصعباءقسهيألاذازتءجممجئىلىلطمضبرفسلى
ررةأفاخحوذهىهظاتغداحدبممنناكربمقشاثاطأبؤل

الطالهاإلواألامالماإبءدمنذدهأبهمميئؤلملمولبحتهصدانبيهممالثهاحرس
مدأوبسامنقومتمحد4ىاثنلياأقاكهـنهمنألشه5منألدمرب

ألخا4احيرأكلورسالتهملحميثسلمألئهودأهوكماأنرجامءاآلذاب
دوخ4ءنلسهدفيثدىاعبرأبنوعداالنصارىةمسبلىبنيمحدى21ئر

عإلموسلمالئةصلىاحدقحلههياهفلماحمدوامالمحداخزاسدبئوىبراحمانبنا
لمحنليمتازلهكتلفىعمارثموتعالجاحقيالةاوصهيرحالىنائقالدهآظ

كاهنااانفثواكاهلىابينسقدةإفاوئالىانهسهوالتهةةأقيئوانعلم
االقةوالرأغيةإنجامةءالظأخوىأملأيخبرصرأفلىواالماضىنحيرعن

ؤاغوالف1آخرىيهثوالواودالذىءالممانءمرلمحااصادراكااخرمىأأ



آل

يرذكاصيستاةملصامأعذال5حطاقبثتاطعامسةفااضغراسغثاتفشا
المحذلالثسببأأملطهثايهنةلمجحسىفرشأمىصادميةاموررانيمةوالميض
عىانهوالمإاعالرتدةفسابحدومةيراةألهـالاللخرسىاماديهيمهثى

ئاكعاماافاايالنهداقبذلهسعللتذآانطعماةالولسملعهواقلةلصادابا
ألفىادواعلىاألفصفاإبىمابهتانىدتأ8ظقفهتهلطيصىوالثلهمى

افمياسالمأيقولىئمقأظحلةىيىعهجماالعنلهالمابهسوا
يدأيرمفى7ااكأحانشددالمحيولملأدصءلى1ادفالناخغفتيرأدجالمم

جكقياصكؤووكأسفويرجماعيرضوهى8أسمامهأةذندةأ
بههالحىاقهداثءأىلىاممصوبنسركثمنضلليقفأولأئحظ
عنداتابقاتحبصانقلىنالمجافابرأيامازعبموأهةاالفهـلىتإلتبه
ىهوالتاهذعثضيرلظببإطامحيسىبابمحنىالىسالمدعوبسكتيشوعدكر

لهلوصبرهعكبمىأبدلىشاكوتأبوفىاحماحغهفطلظ
صلكثرماتتسال3نىمحاضانراحؤة

لىقرقنعلىفغالدلىففلهؤفلت

األعسلررهعهاراالنماقخلباالترأ
رهللطبيعهلمحئألدبعسةههرفا

أاأهلالمواخالزالدإالىءأعاماعنيةائىااشفسءايرطضأشسال
اهلاممنأوأهلحاةاةأوهيوفنأةاحانهارء4ترأغزهمدالىإنأساايهر
برأنبطأفعرإجمريئالضرساسعطبطوأواهقطءهلواجطوكومأعهوطسمح
ضعهـمويرءعفسطأكثأفاالعرهلواءشالفط6راوات18جةهلاائيمأمةواهل
تخلىوافرصانثحعاةالمجزصلمواهلوعزمحئييدشلىلهأسلىارسظلاهأطبز
كيىمخبانةبرءوأهزمااالهاءيوتمماكأعاوآشاالىوأهكآن

اقر7نالممكافئضاأئفئلمصافأعساتاقاتراكبمه8وارأاناسىا
أهـروحقدأهلمرارموشغبوحسدأهلصأهللىشءرىؤالأهـؤتحماارأص
تودالخالممصوقلفاكفىقىجودعبهاثواالكعغاءقناادازوعمستاناهل

أعقيويمدووكلسهتقال1باروإمشدبسرهاتلهآموااجمنهقألأفاثادة
2مووتعهـ4االشهتزاررظوللوحمطرسهوأهاءئردقلثهرهوشملىماوطكرمان

هصوةكراأضيدءيداصديدومحرنطوءهـاهصهادفةث4ماواروكاسالطاألي

لمتوريناصاشقدادفهوابمسلمهائيعةدثيأوصبهامحالواومامعما
الي5آأثومحىجاسووبردشمإواتوفيهيينجاسط2دداالمنء
صؤتأىكتاساتليمىكفنمموطضراهـصلثابورصد18وأطلبونان01ح



أ

ديهربفياؤكأكاق2ظغاحوصالقوتمسرنديب1بورويعادفورفرنبتائر

11الابهدامءأاياأوعصلفرةلرفاةأفنوسطندىوفيقيامحعرومغه
جبلىعلةثسقهايلجزأدجاالذاوالمحعروهعىآلعواخارمالئهورالم
شتاىجذببمههكانةقعجبللطةعهألىجبلبماة8حرآلترصألةدابئجبلصألةكؤ

ببنزماخزجبلصيمدغالتفىعاببئبجمهينأرزندصلايرلجفروماباهـض
أ4جمهتجيلقزويئلنزالثهرجل1صئراشهاأاسبرياندجملأزجبلالىبهةعوهةا

شوهمئانلمرابيينونحىجبلابالئرمجكلالنلجالنمنىلنسبرااوجمشان
ءبئامجزيرةىابرودلىطىدببألأحآوبئبأللهندصبابهلءجمطهالمحكلىتج

لىرتفزبولبردجلىةثرصاللمحؤستلمحرنمراألبنحخريحلجاليجعيشن
جبإخربباشأرةأأحجبلفيأوننجاالةأإشونجبالثمبمابتلسازرصلىثىلةا
وبصلأبامياناجبالالرىبغربامغانجبددثربايلقبالمضشحبالجمهعتأأتلىتا
ديائشوصورجبلمالموصثععرأيفضصهرجلجبلربيعهالرىدشيسفيبلي

دألقجبصفاقاالخميمبعبموفغدارتجهدرفىبءجبلبرمثىصلشواحعؤلىكاسهتي
بغربرضوئجبلالرىأوندبقوبرخلبثوقبدمشقجبلهاتجبالأياربئفثثى

ةصافىاآلمنعردءوةدساجمبافىصجبدأرعملمديهمحوباينتبعبالدحدباجدا4لمدا
جبالىبحلأردسبيةيلالنجلىهـوئههترنرفوانلىجباقىكحستانبارضرانكآل
لإلتخرسزفوسهجبلصعالىأسمنيهيهاقالىجىنبمراتهامةسحزة5خاإصرا

افالةوقاصلكاءدآقصراسملبالمغرلهمىشروالىإمضدجهاأكمىسنداب
ججلنإبااآسبلىاكأباأورأسلىصينبامالىجبلدكرةمهجلاكأربىء

شةالمدلقطرلىالتدقثصنعامجبلقرثمبأمجبلءصنعااعالمنكللمنققيل1
جبلقليةبحلصمأنصوبىالجكرأنثصلجخراسانقاةششىيللشامامن
فيهاجهتبلبهسيةءشءجبلصرةامنارقجمةضيعيزانجبلبرعىبيأصا

ابواجبلانجمحرمثكوصنع4امحبلبمعرهرةاطاليعهلمباوندجلسنأنطبر
كآلةياب4رطىسالىلةتصل01ةئالهكىوالبتمصالبربهألسعبلسبأبا
لملانبارهـراصمصهولماذاربيايقبحفالىالىالمعطمإلنبلوات

ثلماطيهوالىومأصياورحللنبالبمأهزبلمأةباجاذافيفارقا
دةيلطربحهللمقارساتعلطفيياروتطولىجبيدينلقرطورسها

مهددآبصعهأبوفىفىصفطاوشةئنىوانخممهجمدبسرةاهاازمافىجه
سيمفاجلنرفياربيقلىاقرجلعممطازكاشوابرحمحمصيركسيربنلىء

لمحبمااتظجبصورمجلذاجهبوابكبهاسواإقيتىاحبالاففصآجمالىبدمشى
لظأانحجبلضبطرطناألدصوسظلحرممىمنأنكلتبلىجمقدفيلدنياجبلبا
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ؤلىصىاذصهـببا4ىهـ4آلسلتطصاصفىقعرانصلىبراوشهمص
جهجرمبألقيئجبقمحروانلمرهأاحيرباءاسنامجبيإقلزمهـامسهافاايل

4صهاتألىمئصلمتحعلبرهومجملةءزإألدميدسجملىلخيرمبلوراناا
اثدهألمجوحديليقأذلىدؤلءلبنئوفقتهبفئممروبنصتنبنىطرفيذبليلى
أعتلبببتاحملى1ةعتابماشاقمنجبهالررورعتابإحنيإمحعاالىمحد

ميالمانفديإثثيسهـىدئصلالذجبحمسانأمقزبالهنجاببالفيعلةألمجأزجلأرباآا
اصطحبملريهتاطجهرفىفىىبةاشبادكهالمطصمبلفالىسالوينانسجعل
سطئصهـهالعنيلجمرعحطؤغرذجبليتزوينيمثلذجلربأؤةهـبقرب

مجألىحبهرانرلحملاهممهاتيارحهابمعيديراطافآجلليهنأتىهـثجمرئا
ججل4ؤءبلىقيلعاتجمادانزساشعبباابلسوصببطقعروابةالالهنلى
عنإقرالامعرجاصلبالمحيططمحفجملنإبافرعلجهممىوثلىأزتماو

لممحثههمماشلىجينبثمديهةءأادجزتغدقرسعياسئعهؤجبالىسنةللدإ
الومحلجبلبخربأطهشنبلىلىإخرالانفاللىحألشاطىرشئاطوجلاهافآرؤكا

إبارنرحمرمأناحاسعبلاعآلنمحعأجبلشبأبافاتلصاحبالاخربالدشتجي
لطفرماجمعلىفصبالهفدلبرحجبالمفللررابالسعتانوماجمهبهلمؤعىااألجه
يلىآربوبهمسلبمالعرلهخبضأغالطحررندس3ليفتوذىةصغأدادكن

لجإقحالىيبطجبل2جمألةلتاجبلدةبنجاحألةثمقلىدجلأكألةبفألبؤ
نحزمشعرآفىحةجبلخينةداثخىجلبئقباأصليهنننجبرطزشامغبماانسث

خزأنرباءثنباافثحمانجملىشةادصبهرليىلىءئيبجلشهالمفبرليمنضلىؤيمبهبل
ريجبئك2أتمملخفىاتاتم4البسلمقابىبئةءئ1كزلبارشمما
8دببهـزسصمتموأكمالديداجبلىجمثىروااجبلمرةباىغضصعلىثاايا

جيلصمى2لذعبأأظلمأحمبلورفاتبلتهماءةهنالتوالوابخانرأقل
مكائونوبثاداسقجلءااالورخافلشقدمناللقربا

كألاجمةجبقةبانطاصىعاأللىجبىسات2عمدنلىءومسالرةدايهتونجأؤهـل
لىجبالرإءمئرفساقاالمحدجميقجبلمحىنغرتهولها4اوصبلزينىلبلهعر

جلطياندبمدبمةبليإبيرأبلىأدجمكاحإداالندامممفىانأدأر
دىتجقبتجدصاميلورمبل41ةالجاىجلاصألطةبدث

جمنينلىجمعبىنالىجعايامضصكهنبلأومباببجسلضنجالمحالرههـىربلى
ههحأباشرقالىجه8عضعالىتءامقتبألغىجبلىرانعراقليزيخةثمصيلىةدالمد
ناخبرنجعلىنيلبعشعقلوويعفبزركأىأباعالىامنأناخأفوقلمبنرودنزطلىجه
أنبى2قضطءثاصعسصابمشقأوجزشئجنرئممئدهـومىكثةهـأفاسك
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فتعرتنخدبيفعةرقىالهطعلييبلعبداوبعهبثلىلىبئثهظأسابعزالثهس
القلىلعمعباابقغمابرودومالومثألعبفلهوقاىجزيوخذعفةأصكلمةيدوأفه

لعرللىآكاكلىشاالفىحلرأوصلرشدثوهفاجعليمالمحعاقيئبىقري
أثدةأاسلمداوافهكراعنرفياأوقيمحلىارعديعمةرخرؤمنهاقدلىتيالعينما
ابألدئلحهرأةغيراستخاالطافضنرةفصسترالمالكاأحمإحامنسجكا

الهؤانراامعرخواالشالمهدبئصسيراننيرصونسفازكرسضهراربمجابئساززرنأ
هروارليقتواينبنهرأراسفمبشادنهراببشدجلةضمقرابارعهنجسرخزبم

كرشنفافصوروكيصومحصنبهيئخهومبهيانرهـزوسباذنالصغيانودزلد
حيراقاعاولاشربزرجحهرأإفراابكمائهراصىرآلغبسهرصهالفرية

ينبلهثربالهشدنهرحثاداشبافىصدادنمببالاغواالكابميذةينلأيما
رىكعرثراإكرطأبربيخاسالصةخمجمستانتبئءهـكريخرأزلميمىنهركلصر

نبآصانبتنهؤرعكرألسوسماكونجديىأغودبزخمهرالمهئرفانهرامطورة
لةببكرفيكرجمهـاحربضعانااؤهـىمنبمدبالمسرحيغافيإلةكثاألأالنهرقحد
كلكلبعخدادرعيممىاربتضيرتاكانعالامالحنبكللحاراخراانمألمن
تحربربابوصهرافشعبثنرمأصخهثرابتلرتثزياأنانهوواننهرااصرينامحا
اثالماسطالوارابأالكبواال7باالزآهاأحلىريممسااثهثصولااعغ
جمرانلمجألمالمرىخرامحىاهماأحلىيسلرقةبازارصهثاركرسنيونالرأساا

اباباهنيلقسمباةةمبباشرةصاجوفيصنهرامجاقرتئهرطريسوحاكرانبروران
ابردىمربدمشئناستهربابدمثقماانهرلدصثمتىضهرينمدبدمقرأنبلى2البزإط

ربونةرباالرتزنرباالسفهرظربباققاشمقنهرعبدمثنهرقلبالبد
كربءددباولشهءثىنتهـبغإارسلنالةهؤدإيهنمريهـببالكلبراإلخربأهر

طىآلنبازمرالبقنهوأاللفربانجأكالىمقثهرسعبوبمديخقمماحهرنةنهرمد
ةالتدءتاريخةهـنيرنهرالضفيمافىكلفهـرنطثبنأنههـاألقىاكمحزلنهرلتى
واةربيايمؤش11الوةرصشنيثىمماببالنيرتاسوبئهـباةأميبااإمديخة

إشفهيئأرباآئألنةبباكقربرتاهـلمجئلالنهزيلمرتنلسانتسباةباقملث
جمديخةشيرنيرواللخألنهاراهـهـبتالمحنرامماابالمديخنيرصارنهراريغزبافرس

نببالةأريهيبمذينةربنهرلقالاشمبفشةكدولجمقطأنهابالكلرالمجل
فرأنهاربتوناللةفيرئإنغمخمرافىناصهمهجمدتيتانلتربرأبئالفربعقشيقبابمدقي

ربمدبعةثتوطبةامحالمنارههـااحربيكديتباهبمبلمماائرأنلةانهربمدبقدطمب
فوأابجزيرةرهاشبيمنلقربفاثانهرمجزكلظوأتباوثربمديخةنخمهـباطه
ءبللتديمدبنةنهإيفرسافواؤجمديئةإقينهرثادىبظليطلةنهرتاجهآيثإلليه

نهد
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صزثنمثىورسبالهادديمديخهنيرسبءقوبامثمجؤبرةئهربأتباةتنمبانهرجمدنجه

بمبةنيوبهكأثريهباسإطئىنكهتهرقرماثىأتآلبايويئغمشنهطرطويئسةزيرساهـةاكأهـببا
دأكاسةملشركطثريانموبزماهـبنهرروشسقيكلسءالةآ6ءبخليعقرأاأجمهو

منذيالى3أممابعالثنيمانىمهطتبرمنأمرفيعقهـالثردنيينهرسهوئىبانرتا
بالبرهعفلماوهااعلىتهكوطغهثهـبرمصأقطأنهرلبفىأتيأوسرط

ئهحرلعمادعممقفعوبرصفتمرأيئصأرأثساننهرسصدتهرقيرنرإللموسلظ
يايفيسااللؤبىءتيزاجمشاكنوهـرالرقهحمىاتبنهةلفثرستفرموءهفىسكعا
ليغاقااألدافزبرثيثباننيثنهشلأءمننيالندابااسهنهرؤتايمةإ

دعالابوركصأتيرحررةلمجائدكثبارانبانأنهرياتدرطتحماقلرهثاا
دادببنعانهوكرلديالىنهمادنهرحودصراهتبكلنهرايبفاصطفطرسرأىةقكثلون

نعرشعوتيحرئحهرفىباةائنهرألرإللرومطرسوسمنلغربياتهراثألمى
هبراثعدءقامهإ3اىأأئبيةظبلاالىالمحرةئنوفإوهادحنرنخمهاق
ءنوقرىمقبهتيينربيإنحعادعهنمعلموأكاقدمالطاقةاحسبغلى
ثضاتمةتمابصقبنبالمسإعنلصرزبهياهـةأثيءيئنبرمأنمققرببامتانايال
ءأردظامينباتعرجماقيخاسبآلمخرلمجيرتخماوألألياموبرليينبدمثق4ااعن

اليفدعينكلجزامئةنرممسإصقلىماماشءانصهةألزعييناثدسإصلواقءيبفتهيئ
سيناحرآسيرازجالعينضاجينبانشسقانبمامقبأرظينفباتها

يخارماشينجاتلمشيهمكلهـهممنيأهدوالقوقرانواسمينايهمالفا
نغعخاتجبلىممتؤنبهغزنهضعنندأىآالرأمقاثاقكويطرشمبرازعبنانفا

قربيماانينءنالنيلىكأسهـمهباقليمولمأطكالينقثمهروأنطاكمهايناالبعمنأ
هـاعىطنممينحمعاههشآألوظعيئتفالسعنررنوالمحألحمرلثقيرحنإمىبماينن
لتكيخبزمأايغعميعةعألينيغقىالمينإقياكماأحكبنمحعنلناغورعههربرالختما
11واحبافيخىدظاشتهكيئباإقرةاصيئيقيئرؤأعهيئاهـذشأيربكةاجمىدباكبئا
واسيخةأومدنىإيااوقومممتهـواحباديخةشعميئهـياراعسبمبنس

أيئحالهينماحأورإكيناروسءبوإلبالوآحصيهةلواحباهثعينواحالالمحمذالركأة ثشرأعيئعايمنفصالقردشغبدابعايخدارأئبثهتئقةآتوداينعبقسان
يرئىطباإاحوقأودبالمذينةالواالغادةتكمنكنجاوانيابعنأنورأكهغاجممأإلد
ذيرتتالردلمتردعدأجحوأكزجةةانغايفصكألئراآلدمذفوخحالأغصغ
أاصدكلميدوتونبههمقااأيقافئمشوصالمحغطةنشاشيمهم1فىخارقلهظ

براملؤ15ؤ2إتهياأربعونحبرؤزعتهاسكوهم4أدصعفيراىباهأهمغعرة
أبرساخعأسشبربذرهوالشكباثجيرابأهمرةحدبمامنيئافثرارمئئو



فوأازوعصثهاعالبئيمتهةخوءيهتعوقهالدجممعاهـهيافى3هـكاوأئ
ذكوفاندمئىدىألهكعاتأودتعهشعيربرفحأوقطزاطنولرته
فيهاوفىبابئربابلدسةقهثألولثراصززمبفرزآحووفهألوالى8ساصالمنماثي
للغاريئربفصورهاينففناواحأافينثرمفحثربةشربرهرتوماردوثهآ

4ءتياندلئرمهأسذأمممامئاكائوافارسأوفيعبدأرحمقءبقربالهندبثر
من2موأدسالةاعاللطاناركاقاااهتعهـكضرنبئرببيثرببضأمةبنبفألمش

جمرأبويقصهلىافبازيادهءمنىللىأرجهوصىكجمصرالممئألماشللسمات
وهىتسهءبئرأيشهيآثدكرعرونةدلميائررو4انمثرؤرينة4بارحاابأسبحىع

رمحإعقشةأدباروأنيئودجمولكهنمرءنةاسملئبالدينةبئراكويسأثديعمهمنلىمحدهى
المعرةيرايركآرغؤلىهبىلخسقألناذألمغليههيملهئزيرأإللمديخبئركرسخمالنالبا

بزأدفمراتسألبلهنيئراالهةرثبةمحالآلبمرزشلهدأياووة3مىإفؤفىاةيخهاجمروا
الرالدةمبئزورالمشمإنىباإالمتثلعهئرااابالروحجشةيرجحمميةنكلألت
ننجاآلةاثركساعئرألفرائمسطوندصشهيالبملبئزيقهدةباأءأنكأرإئوقىلأظ
هـوبرفىائرالمهساعاأثةجمذفاحةرابئهاساوصةيورعراأثاإثهألشحمدتئر

هفاصثشافريناثثمهررمزألذكتقتخمرلصيؤضوبئوءىقكرهأدثءا
لمومايرلىفلمتةلموه4اعءروصلمر6ذكرجمصؤثرالمقصءوألدثجميمأاثر11

نراهـاصمىبايرةحزألآستةذكويىىغوفىاوأحؤاولىويذتمصلمكةأينأبصلى
يةةمبمؤيرلقرااسندألأجزيرةندارأسهالمهرلهفدفيراهبكرةيدأفي
لماظإجموائسبلىأنجافالمحيعأجمزفيائرباشلؤتوهنقاتافىاصلمجنزأبرفثربئ

وقىروأابأقمىراجزسةوابإلاخمخاف3هقإيابحرونهروءأغةحزكل
برةجؤصيهصراةهآلىيرهحزنال8لبنائجزيرةدجمرالصييئمنىانراحزسةفين

ندرايعدرةحزندارايرابرةجزرةثسرألمالتيرةجزلىتبمميلىابرط
رورىؤرروهيمثحرودراحؤيرةرسا9ربكقحاسؤصىرظدلتباسابؤسة
حزصيافثجزيرةيهنهمقرةحزتبومحنذأبحؤيزمشلياميبخترقهويرةادش

ئالررمببمستنجزيرةعزيرقأأضومنآاجماسارعآصنيإيردحزنتمريربحؤلرشعمانا
ااداصفئفاقارشالمظلمكصابكرتأقفيومبحرألىسلىمميرةلطةتحماووكضابؤهـ

يالعراأاأاتاىاألىأاأظ يبضمقهزسفىب4رحرصاه3برباحروهـعومىسجم
جمرهكىيؤسةمقبواثقلسوأبهتئجزبرةبدمياماببرللنيلىيئبرإلقعبىيماطبى
هفى4احرببهـأظؤفيفيبصوالعربسبتكلةبغفيخرصاجؤيرهتجربهلمزمةأ
وؤلمضائبثورعنناؤيرةانيترجمبهابوئاطجزكلارسحرسزسيبلففا

ءإكابرجزكلهاقافييرةجؤجزيرقعبروقهبرقاقويطقبئصمحرازومورانيه3افيبر
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ضاممرسىفعكذحريرةأطرربحزيرذهررإصنمبمزسانجمحرائزترندأسألايرةفي
ألبؤيراطنجأفىماالبىجمثحزلمالاأيربحزكانةجريرهندبيصاتئرحزشىبزأئرسغي

سنرويصؤيرهحاثرمؤقىولالبتممرة3آلاقوحزسةسةشذبحزكرقوءيرهفيوبملم
كليزكوهبدايابمبزفاألثلىجمثآقىيابلراكبئلىحزيؤتيرجمرمرهبحزبزيرإلمندأ
ونفوأفاةهأالذهبيرةيؤعبيميعوععربؤبرإئزهكألىجؤمرهحتلافئزأ

11ةاأروومىثقصععوكلالنرنكلبنفىعكللزلوالدلىلةأضلاآفاضىاهاصألأتكاإ11
سلماقهايصميهقإقااكلهبععاغأيلحريىسيعليؤاناواةوالتلىا2ءا

فيقىااداضيوامبخباهرطالاافالالدىوانتهدازبنواناعودأتووقلمفيث
ىئركلاألأثنغينالمذىأحةأفارأللثأارخاابااليبأأدطحبمإلأ

فى14ه33أكلئهلمبرلتهضاةشألثهياهـكبرلنتهئيةالالجؤدصقصدورص
خمهاجمهـءإيبرالخا14وسيىثوبىعاتلتهلىىحدساجماالملركاسنزلأيمظاا
سالمءناإلأللىلجفألجلىتالىمضكلرلىثإمهااحوتدركهاذا4ءأكليتء

اثثماورأإفاالى

ىثلتألآكأيرىراإاكنهاءكلىستكزكأأبربذذأءنزوثتث6سفىآومام4لىوءإثءنتكل11
صالفىمأصيعينءتأيموأتىلةولاتالدهألجمقرةوإتهدررأقىرير
مزدكلطصجمدثءية3ارطءزاياناالورأوياظاهيصكلحياأخينالهمافىأصنرجهـ
دشيخنهوأعلدلوالىنىاراشريممايمثىكماأخإمحهاثإتربئادشامبهعالىة
أكرى3ؤءدءأة4إدةعمافتتاةءهكأفتهقزهممهإواأيدوانثرهء

الحشرأوملىكهـأ3أإفخهاكأتأدأ9ءالولمتاوتجميزا5أهـخةفىاطابالأنأساىاأ بهؤالمساورجمىرعهـتاممرسمهاملىموثرسمومعفىويوىلىتعالكجمىفىإ
عدقكلسالىثعاكأركلافهبرباوأورقيلىبرءتاوفيثابتثةطبأوئزلىجةذأ
إماتداكلسحمعإصافياحاثراثماثألمحراائالتتدءحةوعلىاكيئواءورالىءأ

ةفئأأممعهكأزةفيدفىكل1شثيإاألهثنأوايردعتشبتوصمومش
كأء9رسسءسوأئئعامختااحتفثألفوألدمرالمأئىلريومثىإكياألىاهـات
هفىسقعاومحقلثالنمآمئالاصنىكاءجماقيةألىءتىالمهوأضهلثفهعىئخدءرشصت
صهةةلىثححأءةث83توهحيمليهراةطلمءوفهكقىءأكدواألهرإعاءمحا5اةغاظ
البهتطفىآهاحمأادلمبهوقىصاأعتوأياقهجمعاعاهدمحليأيفىومن
أتهيثةلى4وإمةدأدأكلتورءذبتولمةحإتطردلرهتقي3كأتفيذإت

ارمعإزربرعهكأءغوهـهن4ادثسضسفوجمارعقايهمحدلىحمسوعوق
اصبهىااحةتممصحطرتفويومحرىوئرخمهاكىاث14نىلذىقوراااامئذدؤفئم
عكويتمدايخعهضلهسليلقلليهنحافهاأنلهمحزةأادفيحمكلعهتآكألمحا



أل

أاإالهاأب2اإلوذلىألىأظلؤأفةباكأساممربخلىآلىلم11 ءاماآ5ومهرإ4أادهاث

هـدهـمحيألابوهـهذعأةاسةمعيكأاايةك31ء1ةجمألفاأجمعنكطتاطةمسم
مايممنآخرهتثههروافعأوطيرمنأةثهالداقاذفطةئادةممنالى
دا411يألءوالهساهألثتالتاألولفاةمبايالىنالثصخعنهوتيألهراللد
آلإهـالضافالةازهزصأالتالعهاهـوالئالبئامابقالىتئفالثائةإنرلهاكوثراكة

الااظارااالأيعاتىبئالثألرعدايعادتأدأاائفسعفى8قال
اتبنراثصإطاةفوا6اداديةعاالئةلوايفدستماإفىتتا

فمفىوذتأولىحنكلهروءغرءبألتزفيرلروةهءضأيألوهفىتءمنها
صألثواتامهاهولومالدآضتينثولقملفىإبياضأئئهكنرهوعأالثو

دأض181أفهشاتفطلوحأيهاصيئلياالقبيعقثثضوثمبهاظيبهورالله
ثرالثعنادلمألثاومدهمكالزأبيعزباؤتووالاكىأولهصونأنرعدةوا

ءدجماثرينهواسهءااذاإللةمءبسانلىصهروفاقصالغمحافوثاني
الاهـبرإئينسلةأ55دوضرينخبلةوا

مبرىالىالدينل51حطغشأعزممزم
فتماتلصإلثوافدمزكعالثإلىأتبثم

رعالىنممقهاوبهرصماتزلىروقةف
بادىالكاقلمحاقكءثآىدسضوظلم

أبرمرةافهلخهنيساكنيةفاةاربأقلبهئرحلينعبمالبزأمننعت
لررافىلحنعأباصمنهايسبرء4دضكلاعنالثرونخافرسالىصلى1لإةذ

إخراسوادبابوااقفاةافورحواامة2اوساسعدأنةابازوااهةأواإمواله
رربمفافأوالخعاقااوهوفوخضغاواارصوزكهـاكوسهـوالمحىردأاأ
ةدوءويطاذاكاؤتتاانوداببمةاوئوهالدجأمنيلثافىهـدا

لدبهومخرجسفطرف1اهخريضةسلىمستوأذاكانتناثادنحرجفأسآلى
ذةراماننقاؤمافىغأنهوكاجمرلمناث4ادكرمن11اأفدو

فأذابهاةصعلىمنزهيئلمجلوعحدممرشأبوتاهـةذظكأفاةكفثلميهلثدت
حلرمحرثنعسفادكاطراقااساخيسنفىافادأرادراجنىلرظةنالم
ءقوىقمارظقالواللثذمحددؤأدفافالشهقافراوئعرمضحثنانأروأحأفالىأنلمأل
فزلأفىالهاأطاظةسناؤأضفالواعهويتفىنفرحاؤيرخوملىة

نففأقلقاوايؤفكأفى8والياهذالثائااللألمئمثااتقوشينةأايهث



وولكأشحرهـكأتدسمتهـدأتترحممآنمحءهـمفىحإثلصلىا8
آءحرفيفىألشعئأنأةحنووءأالإةا2مالىوحهمةصأل

ؤةءمضىالمقكقةأغءأتثىالمآثدنظإموكلس9عن4اناواللزم
عألمكوتالدشىتعالىاللىمرةإةاهـلمانمهعرراألفاأ
5ا

برلوذعماتعرمتإنصصتالط

التفلهمى01دافىيعىمنشلب
ألخضنالصعة4ردمزالىءال

أخااهاوردشلمحهشلدراورءصاأرآأضسااالمحتىافىوعالرارألنالةةذفاا
1101

أهضى4دثيرمرسةأمنفمتأثنلىتصانتهقد4صأسماهذاتفىممعنا ا

صمثاتعىمنةدكأباورعهلىبرعلهـفيبومناء09مماأروحشراا
ءأكرا شامسىثهعرجىسبيو4كهنيرهايلذمررهلىيرريرثرثئ

لمانرفيهرسبهزودبمقتلهاثاووىكراكيإصمضبنمممصركأهلماك
ءكاامشامقرية5صجمضرى9تاتيمشصوةابنبيهويهوداورتتةالثف

خيهاثربصكلهينمكاكهنزلالذالييزبجةاررمتسمهايئهبمداملى
كارتلي81حخأللهلمحفةاتسهاؤشألأينهصالقبنوصىفيلالبن
هوؤبطأقتابمابماربرنادساصمئفأاتهـءوسرز5818اس

نمغشبئ3ءلهرئءبرأءعايمهوومألونتحمرةتموصياوء
5سءهتيرأصاللهءإء6موصكلوجمهأاألعأتاإيءوضألابم
وتئهةلىلةىثءخجحالهأكلثهوشير3فياآلمىبصكرئرةدنأبمأبالوص

أتءاة4رأدسب4تءؤلهترحىاثحتلرثضحصءكأؤئته4زرأ
5ا

3ءلالوأكلهاسسبو64هباإالدكطءمو4تهـوموء4ؤأأهزا
أفيشهإابتارصرواثمس4تا3تىتصلهد4لمحإلءسيهرومأتس

حمكيالحهرةكرةبئنهصلمترصيتهانهىلمفزضمحدكيرما
ثممىو9دأغرتصءتإتءعيلىسةة2ذثصهـىصكبأليحألىباث4كشبات6س
صمميعشةشىممثينبتعركلاعغعتيرقيمتةمثةكلتتصمثم
يممألمح3ةءنيفىثهإتنرضشءحثلمووقييههتجفيةبمدكاثئعصغين
محاتمودجنهـحءث5وعءثأفءثدنثءأجموين5تءألخفأ
9ءتسلميمفحهـوغ5ءضءمحاتكبمءثذطثتجعلى

عثىدنمأبىدفدفىعآقيرخةاأؤووصلأخحمهثئارحان
محهوعشكهتءش8نزاليلمحورأثءصمأبريدفيز1زثهـافيبنشبدتىيرضض

يصأةءإالذسشثىةفي5افوسثهكحمصنئيبزمد8فراأنحم

كح

ث

في



أل

كاتءلىأكإلعلبأجمنذبدوطجمحاللىدومةبوضعاثدعقتألمأبربر11
خآلداطشمهاداببررضلطيعرفيبنالادحينبصتإهضسحمعثويهبأقسهأهفئ
عاإلممانجمتريهيضهآكحهممصنعموتفسمركالصنعهفهاتلمجارةبابحةستهاة

بئلوجوجعيىقحياأمىهـأترهبجركليترألمإأقايهدطابن
اربعينوؤةاصماينآلبلنألألذععأبواسصامميتولمعمحدشقاأتت51إامن2فارص

فياإلرهمالرابئعهألثرتاكأداإيننحهاهـر8وثذصءإبحرةاشارافؤعاوبيخ
وااحملىالىائوضماحدةكص8لمت3ثدآسألمكأاأءصيمبرااادينصفصدولخدىا

اأضررونجامرالمحةكوباسفي01افغبأاتايىمنءةفوهنئبرركل
بظاهرقىرإنجوبامىدأالمجارةمهثريمبا3تحيهاباوفيضإلمأاأالمحاهذلار
إفغالاقئ4امادضررافعباوثسرالمحرلستىاةاإفعبأأكلألمأئلمفجمغا

فغداألمالىاهننعاأفعفةالفماوشأمط51سركشدزوالوحمحىهلاثزأرف
عناعرواإيرماافخبالسبتآااناثهأهماكلفماةفىاألذحقسالىممساوياأرفأ

أاملم1أىالخمايمثههنجاتأفيالءصذ11لىطاكلالمناممالمجهوباةابرهـ
يدعوردطروءفغباثوههلى11صأهثهااخابممأتداوالمساأممىالمحروبارشزفخا
صيياذأخبماألىستجاعةفيباأصربأالرأجمهفواةسباائ8عاحماآلحيمبا
فىاروألقىاصراتحبافىقادؤحمروفوواضمالوطاامفئا
الحةخأضمنوسرثأطصوقمثعراالكصلىأمهاحاباءما8لالمحملضوبالكاكلىا

قخال1لىحعىثاآلمحفهحأفمباشئلامصرمنباثيثاأأفغدإورأ11
راإجمماإلوةءط2أكعأالامرأألجثمحمابمبمثباوصإالاباو184
جغطيةاطماللسعةا2سابأحوش1المحمثورباوصج1ائأأ4فببماايرءضيأإو
ةءالرافهاللمفااألأحااوإوإهـاإبمال12دمتما3ألم

ح6ررلمدمىلوععكسأوروادلىحئإىإا أضبمالهزلابىضسوالأجماألإبئخدإالاحروفعمرباصبص
االةأألىااوثاأفمطماورةوالأليمثاثكأرطكاخأمتحبارابر4أقياا

11لمعرفاحيرادهأمائاااشحمأبمأضنجأسمةلسايمسدوداقصافغجما
ثصةاوزحمافىرالعفطعوبادةأثاشةبائصاوبإامنلىرمءوبااوتثسوأأوبا

افتح4باك11أصدوابرمعسىر11راسةافىإبغلى1واتإضموباالذنا
مفىمصلةاكوسطإفيخدأالمحرقىفىاثمايمىلضموباالمعروفلطيب01ئما3داكأشلمجا
اإصاالرمالخولالأق2إظمقالمب5آمءاباشإمقلبائطصرقدام
قةلعأبااأليسدونةةافخبامةانةقأنجا2ابماللهإصيررائىفألأقيحوابمالهلحو
ؤآلألميةالوااويدلمحدالةطاههإفثبالطاإص11ثاهافيءالمأة2 ورسمر

أقاالمالياسأةااضمروباكولمهاوبافالءافتبابر1وبمثسياأمإأبأئفمو



الك1

لمألأزاةاضهـحرعلااسوءغأشنبمثىحهثراكأنقا صماوص

أخعر11روثحمىضدأعم4باكةيركرإصطارالصاضةشألوناالصتإكأبرءخأأل
ضاكالطرحمجمأتهودإذأسبهأاضمباواصذإثبأاخاصىسأاطبارولمفيصايأ
نااليخفى4لثاوكالافاةأثبخزةباءذذجةأافمءرالعاألجاورسءالر

ءكافيتبااأشافىآةقرجحعماباشيافةإعنهقطعزباالعيووفغالفىة12ألكاعوألتض
شبممحوكألحتزلفلىاةنغأبماضاقىلىسمأتضموإليلإيههـراثكاروفى8لدا
صياهكلصراعيمألونكبا4قمعاةتجاورإغئافىةهائاأصؤصدمراوارةأعدالوزج
أفيغاإثرعىةتجمهأضمثاحرساصهالوحركمإفيغأاصترىا4آلفيا4إ مياممى

عمىثلىلرغءالشبرالىابإضالشكأوتفصسياثخكنهسإحألشأحاألى
موالمطووألصالجماأحغاانحؤعضح4نجالهنتباإنحموأنصايمالو

ااحمصأتأارساسبافمودصلمحراباكروفعالقلىا1ااموامنألءافي
مبمئاوألطقسأفيياقىايالمحصاضمربرأللىكىافجموداأ3قيا2انحغبا
صبهخإفخثأ2المفثصنهعث4إعماةشياشتعأرهـءوالممفىما
قىءضبمرذستطأثايللكاورضبأوآايعرأأالعثئفبمباأشموقبممحرالىرال

لىاثيأثتهماجاصئىمعرتإمةخبا4بهاداممضأصثامقسالهوأبركر
وتجهرالىأجميبهحباوسدالىالليماتفتعالصاراالميرةإضموباضوت2مماطوالأفيةالمت
لىفيوصضضإش3صأالمذثءوتبوورصمانجببالمأنجةأبرليه1صوسإ
ءصنجةمماشإلخأ6ثابم4وبفيةثىقصرإيوألباضيماجمقىىاقرلما
4وتت4قولىمماقونء9خأللمفامأمنصهمئضوديقىأبأممواباش
اتدأفئكىاثثىألؤبرأفخبافرمحىةة2آورآهـكأعواسانفيقي
خبمويا9سإةبأكسرولىأندصيئهثةقىببئممضإءةالمحكأمموباشئ4بءحالتء

ضمةبوئاصراهحئرديرتحممافصاولغ6جملمأثتااةضعأحارءابث
اغتءبمةوباوإةأءممهـدجآلولفألناصووتءرعاعمممثونجات

أصوف8مةبايدوفسيرلىايهسساارالذءهـثالمحخثبرإرس141
المقخامإتبانةصتءير3سلألصىكليمنة8أتإحؤإبالععها
ؤدصإكلضوباءثشجأصحمءاالكأ8أبربماحزحممعرم2أكأدنضأثفد

ورء55صا

اإثءححبمروكلررءئألاوكأسءوكفىخبىءلزذإصكموإىأ
أصسحت1دقفأهـموأحرءءب8أجمو2المومولائثتعصاأصألوت
له4ءلىهـجملىساىبمايدص8تءبكسوبأرسأئيماثآلصمرخيمافإو

قيئدإأحشصؤادىقىنىهـحأئتءرنراافينرخيماحشازةئكث
أأءرئهـكادمحماؤئهاجعههوإسأةنمىوءيووااللامممرالهايييميئةفى



ماالأ

بعمرءاصمحكعدثارةءحاةهـلمأرادرسيةالدئظهراللىلىحمالىط
سويامميأأفضحباالعلألتشبههاوهاقلةايلسماال2بهاىلىجمأطزوالمرإنرةكه
سإئالىوخمرممنملثكخااألمحالةاحميماوصاوييزاوطأاألتهء

ممقتبمباالقي1آلرالثويالههلمألمةإااجمغاأرةءاألأفخةوبهلمجىىالىث
ارءسراثصباحمممياشااثفيرضعخؤينهسامأياوسالىفيثابعيو
غدأرمآبيرفبمباولرأحمههغباتحواقسالمضءهـأأمفيمالأممىأهانبعت

لءصاسىفيمروحمبامكالصوارأىوينالدليصفىألكلااطسرفيمكاأحو11ينكاللبتا
لأسآلىقطأادماطسرهويإباباوىهيملاوىأشبماومارالعصنرع

جمرالمارسطخالوسسبمعنىهعالءاسوأحماذهوكىيهوهـهـاألويوهـ
تالمهسصلباوشميسياأزةالمجةآيانالهسذاإفغياكيمعجمااأعألماضمبا
ؤقالرانكرااصيلىدوالبرادلافوحاخال51اممخرةفغاددباأاضمبااكرألم

ضاصهماقكسراقوبامصمهااازاصاضمباأفهباكأضكيرأساذووخإكافقه
البمهعالرصالءاثسليأالميمبمخكلرإههاكأخرتاثاروفواثىخفاةابئنفداا

أظهرستكأادتلىاإسومطغيرهنىلصاشطمكلأمنأفوانعبزالقمرأ
لومحالواالغواقكأبم3داالامىسأنقرتهولسأظهرتهادبمعداألعهـغأتخهأ
لىأديىاضلىوامنسعلرذدرسىيمكلزادكثركلعئ6ادامنععاا

اررمفألأمنكز1ممطدارماضيهأكهادهـاالهـءينبرطأربروبمعزلىألثالألمظ
رالربنىوالهالمعهزامنجمع2ايألضداهننويأةأدرطا2محااممبعث

ممدادةفىامنللخوقكأقدموعاكأمسدأدىاحقوراهلاطانإجمى
ونالالثئىحكىااواذاضىءاثرومراألفمةاالنثحجمعئىوكرقنون
مر1إر211لاالمىءدااالمنصممرواسودوهفىاىكاداالمن
أحموجءةلمحأىداداالسورنأتيشمحزنن9ليوتطثدالقرداداألمن
عتشمطشانائوثهـهلمطمنأسلؤاكأونديملىتأمنباهلادتها

وهونذىكىىأضدقل9وجمالادرفىافهومنفأكلىاذ4تثاسللتهاذأسيف
وط11ءوودماءدادةامنرعدادفىأفصثالفىفاضالى
اابالىالمحرةلىءعاقفقااخققاكطهواإلبجمعنىادضلىأإمنالدنئ

افاولغبراكاحىةمهال3اغدالضادالفيزهلمناداألفومنف
األضدادصبعتشدةاهكالةىءبمادالولىاهـءأل11يومفعيهت

عنهطءاالثرلىءقىيعادأصناألالمناشز8لشراهرآخأثلجلت
ورلمبممبكأوالمصالمنىاجداوهاةأجتىءأنجاثأسالىألضدأدىءأف

صياأللهأهـواةأءئأللمعأءوأفاذاعيءسدنةأاافارنما81الممأل



تسنماببزأؤثديجوانىايقرقباا4هةلىتااكيةاالوري
طاأهاا15110111 لهإثروثلمااشعربفص4وءعومهلمعثضرير

ثوأ11دهـسورث9ةمصالاءممادأرائراألحيرت4أف3الثوعطمت
أضوممرتريمقألاألتاىتعإ31ضلالهأثقسايئا12ب4

مىصعهوطأت9ءنبسيحاءدثكامراةصاأبالدءلاكعوإإنمموا
الرةكلكأضثركاودتاثلمة8ءااامتصألصأعطىاقأبرتهتو
ودملجقادبممللألوقىلثلمعلط4وتحرىأبقلذإمئاركقصةإا
باضذعأتجاصءيراايخيياسافبمإهالبعانبعاثضبادةةثتا

عاشءعتلتحهلملتئالءنحوأقوتجههاكالماباخأضرعألرراتأص
فعيهاءمءايدقفئددةوهوعزتصالةإضهاىانو4الىوظيهه

دتةلىإفطممهطقوفباإأفيالعممراإباتكأصسأمصقى1دعافعما
أليمةتجلفيرلدتيعلوفىالذينكىقادرجماتورأفاانقالعاىلمطمأنغم11

خماعتيحدووأفىأسادغعأثاصدصلوفى91اكلاتوأمأةحدكغثوفي2
دءءكاداوبنطزااوىم1أعءكأقيالحهامجصاصكاأدفالم

تفىؤكلألافابرعنحأداالشالتؤ2ااططنفنااأةفارعوعحقادعرملمو
غةتفأةلماءااقىز8راتلدجمتفضصاممعاأؤ15اسهوااذوء

ءدأما4فيثيخالةأةمحبنإلسلىءصمااجكلسهـأبألدسسايألدةها
بهسأفوةأءمةدهكاأالوبيءشماعمدىماتوتذىءعإناامووهالزما
ورومسئصنهقيعخمىمىجعنفىلبمحهاهـصهألمني

سوتمصىدافمكثاث8كاممأصألإسوأمصاكأتلمحيقأىغ5
ش4ونىهرثاحموتاكلوإلمحىزهأت4فى2راجمهـةتةحا

حءصىإلتظوإيدسامهةثلمحضهـ8إديراؤفيثرة
ثحمتمحهتئويهاأقيلغهءو4فوإأءهـصافعءهعهييبعوإةلمة
ت3كلكأرلمسزركيءوهقطضطكادمحابأةأتخطةأمشيرالم
ءجفلمإنحئشتءةالمتشلمحخةةأعيخصميزهثعلى8وأللمء
ءصكالث4سصصس8ثؤلىميفرهإلمةأقمرة2أألرإسإعركط5ط

قىأءءبمقفص48متهمراوتألتت9خعفثتببم21
ءة4عتمصوسهأساةكأغثلحهثوفت3ءحمرأهـقأتءسأ

قوبرخودثهءإطيب33لمزغفءمرثتط7رة31و9ثءدد 0001

أةءلم4طشيءقيدوتفيثف9ءدالتهأاو ابربردمم

كلئوألأانش14كاررةهكرذأدتاباألجاةحمضى3ثدتت



األ

أههسودلمفاق6لمحوصسيهردحماثبربهررراظغزظبعبئلمحاال6
أةبءكأاليرالنتةصقخلصاكقيالمواودوأتمقةاثراصمنةأصياندظ
أداراالثعرضأقافيالسساناللطتألصتفاعاوءودألالعةجملماشقثناا

منكغبهأوراازلىعةووةرصماكاةرئمهتجابئمدكيلئىذفل
لىالسقفالنهفهـالىاستأهـاثهىةفأزد8اناثايةرومحثفى8إلمحبرانالوأشألشأا

برأفالىكباألفى01درتركأاءتاررةبرأاسةأالامشوثيئاشتق1ئإلةأأل
ألمواخلىفوقىكلأفادنقخيغطابناأقولهعررقالتئدهإأالييرأمابداوث
تاةماهن2ثفهأائدةةأ2ئرااصةطيمكليزترةتلأتةةنبمآلى

مجرههـعؤأأفقأليرأقبهماا1أخرىمجرىأىسربنهألمسرابآصراباسكةأفا
رش14عانوةبرظظاكتأجبرأاءأأغيرناملأظهويعهظبراا
لى4األمائقعبناةلمحيااأأخرىلملكضطذدواوضبلمعمتغبلىفماافيعهالىبا
لماتتواممجرأرمالةأنرءالتاةاالىشثضمرراثامدصةجمألهآعشافت

هاأطارردىعربئلثيئاكنجهالتسخآلمبابخةأ
سنقوأفيصفجمىكتدهزأمداشترىالخاالهاس
اقطمذقدعرظالءالنررقاينمادبهتأممشمن

4هـءحارهىفعراجمهثىرة4راقهأرعقعهقأض8
أضرأسامعالبيعفىالثرعزحوسىاالجطإفتإشببهي
النزاصولىاطائعهثرشءبالذساسطمقاألشةئوذوح

يرهدألمعفبابمىزراعوسهثءطنهءوعقأاارءء
صدآنرقالروصئؤوالتقاملةقبمنعاو

لةمامرنجامالظوحبواللىءأرألدالثلىثعئو
انرواكطتتطىبانهسابماقىمنسوفصردد

هرعصأطظشراهثمأثسءءزطميحبب
لهيذاا3والخياءمارفيفافبهـصألث

هيفىدةتصدراهمفضىمنصهمبالكنت
لهامىأاطللجارلةلهأفممأفإاامغالمهأ

ديهظطالذمعقمموعارتءضسةكامباشحاافي
وجرىشهفضسةاثتوءاشترىمنافىصقالالمس
تعدقالصدوأليئممصخفأدناهيمأبابيي
ورايذيانعهعلىفوركشألدفىكاضمادثم

فياالثنهثرؤ3عيآبذاكمحدبهىالرأشهدا



أال

شثرشتلىتحمدخمهرهالثآمسعمأنهطق

عبثديأ3وافبمعلهويلىدعىلنيهواليد
سهـممىاهـامفغررء2هلىعقيبأثخض

24ح4تففىأةيدقىاىضشاوالمبالعض5دثأأدههاثثهحمهىابنذوظ
هصا3الثهنغ
حأ

كأحزحمئائهبسمم
هزمغنبوإفصلىارتلءلوإلخكافىالىبرثىفئلىأح

لىأصئيرمانمبأمبلؤإصىإاليامالىبهرىدخ
وأألئمكةإأمهتذهدغقيثعةءصلىءأات

صدوتجسفوترءئهىغابملىلمألضكفةاتاأهـاترك
لبححىمرخألدكاةوعزتاصاصر8إآئهعئا
لىباأليؤرساسواذاسافإضكسءلمفىثدى5أت
ءضدثةو4ف8وحعصنصبلملعصقمهادتى

جللأممالىبهههفىغثااثذىنتهةئدإزيئ
كقلىعئنىوبكطبكمنفكلقئهضهؤافيرهو
لىلىالوميصفيءالمحلبرتخةمااتهوىفتقىثهاخقرا
ضتقهثيفورأكافاطرقابيقضعسب

11عانربظفئفيلىشالىئمئآقىالشصراحدق
ئروءمنأمحءثهـهىذ5ءوؤخوةمحكفارت

لمحوكاءؤىفىهشجمققئآجمقلمحفلىهـوتبءكا
نركءووتومحقايثةءتوصذشمىذخهأءصأحأ
لىسيمحمالحصاه4اأحموةضسووثةبأينصكادتا
لىقنىاهصبولمحااللثىابضاتدرادث4سنفيأ

11اليألوطبمةوألمااهئئأثشأإحمثلى8دائحيكأثىبمأكا
11ق8روخصلرولسيبهؤكأةأوصءأبزكىممححسىادتهلىتمم

هإإيراىطبمخىجمعثعاتجوعهضأ3اإتألى
طجورقلىرئىحاذثزه2ولمإبأ

حىميءعألبثرالينئثفةبلىةشا
أبؤفىمحءوتأفممتجلومحعحمأألج
حمدكأبلمهئلراكأعلة2أفيع8لىقىترلىلم
إطأالمأسالموأحاآاوئمالمإأيأدو3

ءنر
3ب1

ثير

ير

ئماا
ثبئ8





م

لىءسث2ائةث3واتهناذبخوسثوعم
نىلىاتمكثذاحمثاذاقهجماب12لدةرىألقى

كلىاذأكفىهحمفا31ةزأأقأهتإطاقوأرإليات
لىءأاليرتعتقءأالىاتدغهـصابئالدففيمالآقير
ليلوسنهصؤشكاءأثوتبهتهنان
أنمالىاةاض213سإارىأفئدحباغئأوزشجبء
ثل2ادونكأأةافضلحبرءداسؤخثادكفثانلىبنع

لىةالضقأووطكءثفراأللاذيهلىاااليقلى
كدرلاألحمكققائرباتدهرلمجزظالقاالونجلط

ثغاخوهـاردبةإأومولمحماايبئ4صا11نجهحألث
فىيهيهفيذت2أذبمحاأنعهقوتثايعطساايم

ئبميم8نثاتالتهر2اكثأفعىأسعدعن
لهصئزفاتصاتأقفشتءكأسفزلمث9أ
لىكرإىآننكهوءحمطيلىشءأولثيأنآ
انضلتشثطكيةتلوهوكهمؤصعبوفىالنيأنأ

لىاو9رد4داهزامالطئيهمغصلتزهانراقى
لىءلستيمالماللاتوءيزايالمءءصوآ
لىءيرسءألءفىثعمغاالكرساهياأهسقمو

فيوففىةىزشمىصماينإفىإ8زضاإسكفرعمإونهرئعاتهمااللئمث
ألبمقىء2غلقضالمجش57خولالوكيتاخهمأمكوسعلىجمرهأثإمتالمياوكتقعد8اأحمايفيت

3ألى9جمرإثكالزبخرالمالىقغإنالىدمسءهبهامفىناموسدشعيى
زوييئكألمجفبرأمحنلىطروةطحىرابمقرعوصأممتأخيهيمبرا

حرإقبخبدرةبحالىكثلةانموؤرجووهثشةلةأفىقيلىزتايهكتأثا
حملمالكأفىقيحلس8اسهىطاغقلرقوعآروجموأممشيثاحعوقيلةىأث

الطءأألالآثاياشئفخاءخرااهةآأدأمحمواتاهامعووف
ثافثةأنىوفعسثماانشتظصااصةأثصتفغأةواعمتسءع
ثءت8طكيمةماىبهنيهسبة4يخأ81قممأدةزكثفياكضأتلىاوة

أبرعضشبئطأكيتءهـؤأدإلثهاتفلمحاعقصدكمحضقونصبةآلتنحمالمجهففىأ
ثعروتكلةالذآثنضقيحعبأيىيهمعهـائفلتخىنىفوةحدأنث

أخبأزث8صرسثءفىقيكأودمحهظائنسىءقافذاوء4طاك
ءرىاءنرتافيممامحمشثتة9دوقبيهذأة7ئصدةتشعأقىارأللط



6ه

تعسديتىصصورفيهفالسيهههانسبببافممبرحصولىالمحبرصصوهنئتهطاء
محبؤكمسششعرلمثاتالألإئنىأبصطلىوايقأضصداتصلمماثوطذتوإلث

كظهرأىمكلىقرالنقاهرأؤتماتقييقىشقلتإلىأكزيدظثفوبهممغعلم
لاليةاهن9اانادهـأينوالهنباطكانءأشاقلخاواخبارفانءشاواوهل

انماههاهنطققهالموامنعئالثةقدكهيتعافىدقهرزبأليمءلتحدين
هـمرءهاالطانئطلةاوزوداليكلةايخرامتولىايةثىانهمولدغئشالاأصهمأم
لىتعلئهااههاأحدوجهثنمنتحرعلىأيلىلدباراممذإلكوتارةضسولى
ورلوأشافهئعالمطقومأفىباحاخاخيرا2ننمسأيكظوبهتوعظرنايمؤظ

الهااومنللوباأنجاؤفانموانالذلؤبعنطجمرناقءاإمنريالمغفؤعغوفىا
علسهالكفارشهذاهففئرلهفئآتحببالساكهفهعلههلمةيبهفىظلمكادطاثه

أنمندكاذباهروأنكأننقاسادظنانامركفانهأبجمرلمنهانشلىسه
زايهـيمنروهوأهرممانجفمهااثحالههيوجبالفظانةالثاهـيمافاعايهبنرث
ثيونمئصاعهعااصكولهيكنغسهطمهاللوجسترظانحالف8االفا4ةة
ممللررأىناآدضملي3بولهافاداتثطأواافقيشلنحمعهمقشاالايةةتحة
ثأداهاظافعولون8اةأهـاأمافلتآالفسرقاللقوانتحمرةأنتمودة
اهزثداذعيعدكظهرأمىتألهاذقوذئ2ظابأوفصلأضوينالمضضبهـعهمش
بظمرأمهشبهيأواخبسارحيثفظابهذقرماحيندقصفمننشعافهماخباراو

ارعبافووراتشاومفالوالشاراونرورآنهولالشثرأمندئهأاجمعحلهزوهـ
لؤنتئدهمأظاهىاآلونيعقبأالرشاألتوأضحعنأصالواةهالاعاليهلرظعماا
شبهاةالىنكطممفاظلمحفمتابهاسلناوكوفتهاتتاعليهالوناوشثخهاادخكفيكله11

إتالأكئرثوطالوآوالنتقههنعادأفأالقتهازوزلمتزايا
اددةفىاءامالبفئربمههاوأممازبلفظ

تانئالمىأنائبمالتمالمءتظأالكأمفىؤقآمفقينها
فاتالسيمساوفىءبئىءافاتونيوتوبهىكقالاههظ

لهاأمبنالسبذاأوء
كزالسالفثىؤإزلىالبعدصدلوىتصفا

ورسألىافىذهألطقىأنحايامحياهمقوأبد
اتجالقالبماللودفلىعلىءهلدورإليزالجه
اؤمالهدأأمحأيئناوحمنهيوذكلشهمحأ

اهيز6قإللةوالثةةيممهفة4بصدومعنخيزيوماللةكاءاليأمناصلماةأإفابر
تواالذادمملفأامنوذماضوبماالكسبآأالءاىاراجعقراولىاووءياباال



أ

أثخاسعسقهألدههاتوإلألكأنمىابددبىجمىآومعساأوافعاثدباالأ
ةلدءلذىاصومهرأكيالخأقفمهحىأثذهـمةانميمفرارللصفعه
ماورقوكن01ذفعكأشعرجممهة3اكنئمىاصالوثا2رءانقخاصلةضينيخنرااألوا

رهأدههـثوأماحدثحةتةثءتأآرلهأفلوةاانعاةأقآتأقاوماهن
آور2بتأفىىنجذادظفةإلنجثبملةتالرتائقهاقظعفتعانىأكهضى

ةوالسهيإلتعلصهوعأأدامىمعؤأنواقبمكعبقولمنانهأمرأشالملء
لىأياإليمجوحايامااليرفدثيأصرعكالتويخ8عكقصاإلسبرضيزيهوألرضع

يزلمةكقابولسيعقيالثدفي4أاليممارأهمعئههوصاذلظخلئكنخضرأة11
أعروفيثاةحتئهيألفةابىصءمقتمما84بعىأيأواليرهعهبههـءوعسهال
محنيءاولدكةارتئصهدمانسضانرالناهكحهأادةفاأعلمفهواأسعسوسىفانة
1رصءةاماءبانوثعداءتثأصزحاهتلولمحقالىصهؤةنوقبماهذحهولئ

موين4ف2اكونعزنجعأكلذأأأفىيأومحكحروؤعإهثثأحمثحمم8اشة
آلكأثحئطأظ2أثحتىفلداالثفىداذأتدحدككلنتألفىيخرك

إلتظألالمعنسهءيرهيعأدأجملتونمافيالالمريوعممليهئهاكاقهيدنارصثلي
6ير1ةصء11لةراربعهيئانفظاهـآبإلأاغالبهمؤبغتهجمهرامهلالرأهةماجاباو

التصياكلقةمبرقىاذأقىبرألكاقأامئنواقبيمشكلىءثيبضلقى
ينسحهـملك4ثعىءلحلمجىأماررىءوأيمأألالقهموسأبحقىوسلماثا

ثيسلىفةصمألى9والمسنىألمحأذرأكىإوواداثيوامىنةبمبمكلضءاثىقأدعاءفىاا
خهاكأحمأنأمهـقالىيشلموسملياتلىجوالهحولومدكلقأةئهايمسافندىء
حافصيهةبئأتجمونفرومجتملىحمبلىتجهءمحثقصؤبيقيفيةافىميءذهجممط
كاقهـولرلدضيهماليمصماولمثساشهأيرةإصحآواخبرفىم8إممعهانهاهمافىافى
ستأيالعآنيرنحنرحاأهـىنلىءياررأصائالفةثطؤلىلتهآتلطالهيل118
يرجمواثتههـعقىميبألغلىآألولرألصشهفعوأترأرضيمهـلىاكةتوأنىيى5تء

الهسئعبمذمة3كأيبينبممخبمتصعتماعافيسةاةهىانههىدأض
ثوكأعلةفثتيؤءىأدكآلىءضبمففأذهاممتئآئطهالمةجشءأانرئكحفث
هطافأدبرسحعينيفعلتتتزمهكالفأعئالقفاأتخم9الثهجميقعى
محاعثفىسئزخثفرأجمهـةكأأاللىأهـاشاةمحىححوونمبمغ3بكأفىلر

غقىةنرمناتربهلىةاأيملىؤاءعاشإطأؤشش5مغكأخصكلنمث4
فسالدتءالهيمائرخوةلمؤاكلكرإكعات4لممحىفعألوأثانثالفىص

إكبوبكأاكيئتكالتعاثماأعبئحأل2ةءولمابهكبوبفغأاألكئر
ضوأثيأوبهعأناأورعكايىفاقىتإتخفبائىإه1يع1أتكثرهتى



ول

جمارفعىءيكاهولمحبهـرامصدلمجىايلىالىرلامدكرأفاثتالقيمظداش
بههاأشمماباتراالضعلىمكأبركزركلألفمرمصدبللسكاظأللعىهـمىءالئحلةأث

اثصدرشأخفمااسععملرامنهبهئهمإوأهبالمحصفعمأنرشلوعوفثآاعةبرعإ
ريهنهعىفىلمهيقوقهذلثطفنكثراؤخارلرنمبالةاحباوأا8اثفج8إما

بهتهرلمحبودفتاللذلئاطعمثاألليهأنهحثى8إل1الفىافىوتبإتنفس
احمكطوثاية01بهذصإطردلوصاأءلذلؤكأشعارهمعوفسفيصخوصلهتماءلم

أد8ناوألمعنىظاكلمئمشات25اأزهـثفيخيكاخالبأيصةوسممىاءيأل
ربمصدأشبهواكاكمكرهواوأتهلىاأفتبالمحبؤوهوامصهوقبءكىارى

أوفىلضماركأنيثأوالىماللىالاماوارلدمفىقلمعبطجنىشمواىالدأا
لوومعروماممالوارىلمجمعاعنالمضمالتفىائلثواآلمحبهشأقعتىههيحدجمين

أهنعلىوقوتهفوص3صنماألباالساخلوادمفالمحوبواالرادقعلىمه8ااخبممن
فهىالمحاقأقعىمنسلألمحساءماأحدهينؤيحالمحلمحاهىأتروإملحمبفأ

المحبنهومعلىىالصدرا9صلمؤقنأارجءنيبئئ9رحووالصوتالحبى
في4اتوغوتااجخرمخااوعسضبنالمنكأهىاءابائردؤهائموقزأرا
بدايةنإكاظاالىكفوضلدايةالمحمبطمعنىاعإيتهوتمنخقالمجانلمحرقاا

إيتهونلصوتايةبدافاضارواألصؤينليهاالوصولايتهاوعبوبهةجالمحبمقصكه
اشيمامىافاأثحدده4المحبديتبم51ذمدهء

نجظءرعرطأظدرجمسابثذالمعاعبغوعلثائليهألثيف
ئرلمادابركالبعأبقولمموالثعاخمنزصةصنآلمألمشتفئاإلصلىممكا

84السوم4هيامايحبهداقلمباهتثاةبهسعبوأقىذمالبافىناسةؤ
تألىكاظأا

بويهغوالتلىىرألإافى5ورؤاةانراسماتالءابهطوفىثز
بءأغطبوباالىباؤاولمطموايؤ41ثاثاالمدالكاالشممزاوأع

بوصةببلمواقاناتهوصأمزالبااعهذاملىالألىلىففأةأءيما
أيمثرفالنفثالمكاعااصلانىموضوصالوزنألرهذام6ءغيرحيه8سا
ايوضانباالكضروءالهمىلغعلاكلياقىنحققمهتنمورمكلفنحوهناغره

الذىاتنءوبطماعبولفطعمأكثركلرتجلئقلمحماصلومقتولإضوبا
آلظةمطوهنياآلمحىلهقامنثمعارواهـفورلماهيانظةأروانتواطممبابهالعا

84طءاكنئرنهطتىاةاالسهوألىأالصلأندهماالوجهنطدأبئخكب
ذهوللءأزةسلتكهيرالتقلغللوابصوشطكمؤناصوفهاناثافىااألصسال
صاومهوائاتكمدهثرمممولأسآأثدهآإكأبدهافىاألالتافىاع



ى

أقلىتءنحهالىشأكردصلىةسمتاهـعتعأذلىت8أثيالجلىخرملمي

دآفىصاوداألتأألثخحوعائةودجمويمةصصوآةهـأةيهون
بععمرثاولسبنيعةتأبرظإةاشةخرمبمفىآولررةأفايةب
حررينأوانجمعةضرخقبهصالمثررمةالخهئلةإظاكمهءأفىترفورألتهيفهأد
لىخموهمهيةالثروأروسهاضليسهالىنىخضبحوأرسف11داصهسوؤينأ
برمنمفبهفئسفيايربمجمتىوخطحةسفةفصقوبئاةوخطوربرلعه4الىأساأءيةاة12ز

يهائرعاومحرنهعايمتجسهو4إص4االخعإصالاداوءالهاأنتثراألزلى
نمغظحخمسقنتداامعآتلىءهـروى3لمحرأنهنفا2خإمىتأثأهثأإإاالامالطفت
ةأؤفيةفياألبةشأرالىنآالمصرأقأنكثراقالؤلأقانثماخاةااعاا
تىاالىظممافىأصابرغ1صلتتملىنرابماهكرااحرىأ11ربممينرللما
خمألبرحكولودطسأقميرفىأأوألدهـإونجاتسأوشىااسمجدالمرأقثىأممالحةمكل4
نهئيمثحمضفيؤتكنهتاأهاخاهؤاميهةأةهـالمحالم9وعتءتأآ
دثظالذكووواظيعيمتدلفؤوئماهـألنةيخسأفئألااراالماولكب4لر
الئحهتاةبرلانةواتةولسشيفتتحربوءيئدةتذالاالألحقألالى
عسمقصنماممشهذادأ4وغجة6سأهتيهاالىسبأفلملىلجورضبإماوبنث

إاثشافماقعتفاكمثل2برباقىتذمهـبثهرحأومنلمنأزأجمألنىأمفا
اأ9كاراءاوىئحالمحلمظلىتالماوآألءنىلذيصفاتلىتفيبركتعالى

61كىخثإبنذتث3ذحءبريمانحثبنأتحمرممباخلفاذأدالاسكه
8صأىغءبحىصثالدحأباأبممىالثاأوهـاهأسضئةافائألهـيأنعةلدفل

وةءخايدومإضياء115أكاسشاسىاايمأوادقماصىا
برنأآنع12برولإيدعأساالىردلفمرفأم14الؤيابع11تتا

4أطهلىهـد3دةءالحروةءةءاأمهآاااساهراطلالر
لمأثأءخةمماالبلمنةأممااموااسوتاباممتثىافىففيآنا

لىءاطأ8ؤالث8فىأرالونهاءكأودذةلىظذأمل12تهاهممياهادأواوغإطفى
فتأثثءبئإفهاكصاصموقيلصيلكماللوقمإفه12يرالمعنىتةدهأكت
تةتثاجميرؤأنلىكزثأمليحبوايبيناثرادا8ءبؤ31لىرحبلذ

احلىضفكىءءكسونتخملىأتمثماخمامقأكأاورورأوايهخنبمأخاتىلمفى
ءكأألبيرأشذيمأمائرهكؤكهأوالدحآأفوئفىلفينر
ىأأت27ئعصثعؤوىمحتء3اكأصفىأدئثأتصنوروبإها

ذألسلم7عصجبممحدودبنخرضلإ4ءإ2ت2ضاغألواتطأخم
9عتدأهااألنعنخسألىتإطههوصإأيناتاجموأ



8

نممللىالااالىاشارةذ3ىيردأالدناكثيالقاضلىظلطقأكهرمنمحهكطس

لمونأنلمسغاسآجضتانالىتوله9فواندخرجهناكثرليدونالخأكيخنى
لظفهماخالتسكهءالمألعدضالمىلنضهعكطدزيهالمهتريرذصألتالميألوإلاعبد

كهأوألماللهة5ودءعنالمحتنالدسصعصيةلذمشقتيةقناساثبرمن

قالئمقمحنضآألحاتىايةالمعالثضهفكطالسهااصصاابرعنافاحهتيأنحا
نئهولىشمامقالاصىأابعنىولةكازنهمءاألفيةئطاظهـالنىءت4بمئال91او
برلحهوشأدإلراأئنالرميرحمولراإةإوسمايهفهالىقثرلهلم3نءرلم6ل
ارصممل1اسهالرحممنرودةاأبغادجممات21رحيبمخءءافيئرياترلمفابم

رازحيمظملممأاحايغبصمفىئالمجثىيئإلىعسءفىنم9مئمحدورابهصإؤال
راحبمعمعاتنجيهااوحمهصةبهزتالاألصحمأتىفئطممجابرأئفيىاأصة
أيهرحمالوعابقهالىقولىتضلىإويرماتمرحمدضتحدلرحهمغئعاليلنه3
وإتلوااتشسصلىءبهالألأنصحباصعقهجواكاقوقألءحاتمادتسأدقه
فالظنجيتوظمحمايملىرهـجمأمرأخيثاألسوةامضمعالى1دجملةامضأن
ثضهر4وحضمىيهثرغيوذع5أءصبإيهدتأنمايرحمهؤمىبرإلتهتىمملغظدبم

غوأافى4احيالماعلى1ادنانرماةلطحموكآلكاهـانسفىنحكفىارآجمياجمألون
لعط4اضىوأاةءاخاأقصالىثأش4مصبتأدغفىزكلمهههـىءذ
كفاتىالمحنةردالدا3لفتةشومححطهأااحياحروأتهقهشاهاتمفىالمجماتمكدجهىا
فوالالليتذالحاةالطاالعزظطتبهخهأثامالمهضيخاةللىاسكومحق2ملمتوممطأا
التطخاقكرفيفاضالالفعيلالوقأللمدبهصىألزمةءإآءافى4اها

لهلهاظوحةأثؤمناعيسماكصاالهـصلامنبمجعزكرعحثم2
صهاتنفقط6ولسالمقهرامى4أتهـضءنءف45هضألطألرامرصقنفيوأخفى

استففىمنءالؤأرواصصأرأاالعتدموبئكفيلثاوقاروفىسكاعضءاا
انهنئعدالمعطدينأماسأبوالرراأعلاصانهلىءأجؤأنرءحرلوادء

الفقئه01ودمشوكصخأرعسةمالسذىثفىآواالمهأنلهالطة
وأفعالىرأذأةاؤقآ3تالىئلتحمإاأوهحئعكنم

الطخلذاتهـىقآعبدجمثصهطنوفيدالالهـبصهم
يآئرأطلمجلرانفاث9لةؤبهلىءأرباطثتعثهمصو

لبصطأسرتمبقاساوفغضاءبملظارثبخحمرأةى4اناك
لىرالضايختاببنصثذبمبفىإفلدكأدإلفثأاياحادكا
أخاىتامنصةكلىاثىركهيدصكنليظعاناابتىأمنإجل
دازفطاتهىصعإتصبكلورحبمبيراللاالؤكأأءذاةخ



ىتءهـصتىحب4وبثلرروشقهلممزفىأسشابسد
رشءعوفيعوش4دنرلسثيحألأهسوىمىألىالته
وكأصكألئئىكفتهدةكألىأغيروضعثالثفة
ءىىمإتأ4دشهخابشلزىءئحيبوف

حثهأمحئىسءتخاصصفبوهوافألثؤصظتمعلى
اكلىقىنة2سيخرهوساليمحارصاال9يضصهب
تأستءألهبهمروافدءنصغراضلة48دابقفىوب9

لزلرابقدفضبهعمامنبيأهأ8أسيواقه
فضساثثتجخثمقأنصلهشفهـواطرأمنفأظ

أتتقؤتتوفيفخ8ألبوتادفىمةلمجرتمجعزإت
اكالىعءطوضطإقيسءمىوألمئههـلهاا
صألىابفيحمصهرودادتهشرفائلمط4زدكأطصاءاكلا

كلأبأأؤرعخةثلىءابداادوسملىصببا
لىوأبدوأقفأبهاءثامنئبدماآفانجأحينولخابا

إللىشددفيمنصامأمعهنوااربتثشهامنهدلى1فتو
دلمطإنفولودصثىصلهواومميوإلدئهفعلىاامحيس

ئاتدذثأغأءسو2وثونرةاأبمثيأتابثاعميلىلثموأ
ألحكهنعىءربمءءوهشلرددكالثصبخءبرهفا

اوىثمحهـتيرأغردء4اهـؤصهندحئلهددإحمهـى

نريدإجهءمامموىءاعبذنم2وألنإاألاليئمقلم
فيثاألىنرهـةءتإلرتاقتأدذد3

طأ3موايآنعض
ءموضءفدلمثتءصؤكراتلثكثؤاتىثإل
ؤممىجمىثجموهـواأمزااوقفأأأنعطئحاتفىجفىبإةف
تهفاصكيردوجمألوءافؤئصأجقرفى2ءغشيرتزمو1عراؤاةأأئد

انخهكطكأوءكأكأيىوصعأر3فيكأبكأبرتهشموئئرردانوأعايركصحثلىء
األتكلسءفطىيكى1حثعغع

ءقىيصبمءىذء2جمألكىويهمسئنوكأءعماتفالئغمعو
كبثرأل4تبو9ولمىئحجلىأستنة

ثوألةكيم3قةأثفهمهتججهعفىلفىنيةكاصا



أا

ثاني11ةغضاة4اطواودالائةخهاأخهأاهدهآأظبالمحؤمؤنةفدؤذآالذلرفط
بهالىالتهرضىنشةطأنروهـأالبطالمحينورنثرالدرلمنمنرأبافئوهن
مالمحاااهءأ1صةفااتنحطالتنحلفمندضأبزاماعنداألنقولكائتئها

اعةوعاهـودبرادةدةاأحدففداثعببهىةلىطهإفياضاةابهودفىريئوالمث

أبىبننحملرانجاعبدنقهعبهدابنةهوظمرأالىةأطمعمواشيهىبئكلبناممر
رضبضاأبكطعلطينسنلىابنكةيرهثىطأكةلءلىئمسااقهوضىإصديقاجأل
ولعاتإطايحهطالرهوىعكوفبنتهاصدءتىهوماىإنداطأتتعاطه

والمجاولىفئءلهعىأرةلىفاينجمهامعغالئهضىلأس2اإفتيهفهابفي4
فوادهـىمنجمقرالطلمكلطلىدمىيرصفشعيبنوطميدصاثؤحيثثءؤنميئإ

ىأقهمنصبةالوةحزآفازبىأجعيينمإيءمهفىطافتهصلواتاعلىرنبطلعةجمقا
ىوميشاماأفأالىالهاإوضركلجدورإهرمفىااوالوأماق3الىرفالىنءا
فىدمةم8لبعجهاافراجلةودفارسوثجموالمحبئةقيطالطسباحزكرةا

صتاهماولتتااسطإلكأثانتطل4حئطوهاغيأنهأاطؤهلحالمحىقسندةأنا
لعاقارتىكرثجمكلةاضسأرارصةإيموئوصهوييرةوحرهألهوسرإجل5قهـلمحروا

ومذالهتعااس2افهاروأبرعهمامارقالإةقاالبشورأوبعضافيكمأب
لظصمقثفىصاهرمإةانشقوادصاهـاصنرلمحاعشدفىلمنصامىإةا

اللافىاصارىبئترافىروأئفذاالنفانافتهصدءإلميةقالااسالثهأئافى

ماوحأفيقهاباكعرعقهواصدمغكلقنكرمنشقافمغإشا2هوأ
ءأولم4قىايههيىارااطنهكاناوأاخودأتإلثمباكاعانقرازأتاو

اهصوءوكازيهوفهدثربنمايفةحساعةعثلمةأهىنإياءآدقالىععهمالرئ
أنهماص1ءرتقوتةدرادرذمنوأتإتهـاوأوكاسىإاامقاثمن لىلىس

لمحاممقرطالمحلىتحةائطعومةدفاةنضغششقاثألثبنوهوالااادلم
البذكراللهأتعالفرفىيتقهادشموالدبقفالاوامإوارفواوالماص
شئكلىاللتلمالملرحلاافااذلىلم2افااهدحمجايمىبئاتاقلوبابئأصق
المحقاسم4جمت19بفىخهطتوأتصهرتةفىلمبىاذكثرهإيةانهناوءافلبسثغض

اهءأفة4رلةدكناانباشلطظأنزاذبنقوبيهإحمدبناذهغاباميماوأ
حراتأواالضامهنومجميعاقبضتهوفؤرهفحقأدتهعماقدرواجلىقرأعليه

وآمحرثمالمحاقلهالمةعهالثهاهاقلىأصلهفقافىءأوماببألثمبجمعهوباثمط
شعرحهـسن

عديدوأغدجديلهاليفيغدمائحدإهيئ



أ

ايدقيفنبهمفىدفس4قنلإتدرىولى
مابريدععلىفهلناظتاهثرتجرىبهيىفدأع

اصسذنةلعيففهتالفهاعلمألالى9فهيالتهإقأحدلىء4إخمنمايأاعلم
منفى4مماانتشمقمعكومومقثااللهععفامحئهومنيهاانثهأحنئخاقىاالى
ل72لبرثسيزمتأشبتهألمحيدشكليهأستراسترعلهمنوالئهحمأ8رير

تبلىيطحلمؤزااتأسإعالألها4اذاألنصشتةكالضيلكاماسنءجرإب
ثمهأتلىعفيالىللمواممصمالثب1لىماءساءاهمىعراتتاانهفىةبادآإقيافي

ثالمحأرأرهاافانهحاواهاءقجمعاتةبصدثاغأللىجمعالىخاسهـظتركأإل
ءامعفئتةثبهالمجمارررةاأتعالقتوليفئونسالماجزلانسفاقى

عؤاوتلجثنتىسبلىدىخوطبأوأوكذانمال41ولىةابافاا
ا

إضاوفيائمانماجمدطحدغوملغتمتةلمتهرإآةالمكيقنىهـمخهكعةلىايوفي
اعايودىتصكلأركتالهـموكقوقيقجموجودمنوكالمصإهذددووا
ةالاالنءوةانصاآألذولنهمغاهـضةعلمعصاهزاأفىألئيرةذحمال1اهئلىؤ
فيكانلوجمحصساللمنلمصاأتصذانئألتهـحاانهتضييض4لى11وربئاتنىا

ايثاهحداأألبهداالفىودعوأبهأليهيئافيهمابينبمثلمثعاليهأثصفياا
حسائءاتقالوتاكأطاسصالنأالرفرهأصااطسهرأالرافاثافءرلىهـ

بئهقفىمأقه4اللثغفىإتىلهعصراايصثرممألشالىضراتىأطهصهدشأيأقرأةفا
تعسوأءتجثمئلمحقأدةداؤكأةولالث8فبكأاضوعممورال
أتلمألمشءإصطروأثوأكيلهادةءاإألطممالفبنانربمدهـدأء
ثءبهاتثة1بقثىوامحعزفاأفتكنتمعإفواوشداة9محزعلتفتث01لمكاستافى
ؤثقى2إكنوليرنجثوطادلىوءتئثحموفىكلحقومأمحثىفعاكصاددنءقحى

آكللألاتاح6تثزلقااقالجمممادىفابشروالملتهوقنعمفصإزاا ب

ءأاال11 مووفى2أشيهحاوررمفتلوكاصو3سدكيمهصء4شمص4بهض11
عونمشفىميابمىاففوولطف6وورهـافامحعأوطولمخاوأشتشامصيرقو

إيبأنجلىلمتىوقىهكربخبوارماألوثىلمعفوالخوحأ2دهكؤهـلهطشعفش
كأبوألىفرباش6يخ6فىهىسىلمتخثجمئصءبرقوفيوالمنوصطأةاالزمحرفي2
الىتبكهود49ذكلمطإوئخروتأضإلشضآوآصنكاوتولتنأ3األمثرىأ
لهلىشالهخوةبببأحفاصءثذآصةكامي8جمخىمادناؤكطافيمن

وهـىا5األفىاصؤؤعضةهورىينهة4حمةباألحمالىثمهاسبض
نيحشحرىأيمأفىخعهعتاأئهصملمحعرعاأةةغابهىلىائزهرهجىك
صالربئتعامألسوالمأآثجاأأبع3إكفسامأجمألمإلبمأايهأعلىيم



بم

11إيرصدءاولىةااافيلىءطابقةصعمماإثوآولإمىاانعماكأالتلهسأفرثنرلم
انأمفىةهطثهاهىروااقوهذهحدعلىاوىسيألروحعتاهذث2حالياصأالت

نهمافألالمجنماطااكأسلبمأمقالوهراتلماإصااؤعلىفىوفابهةلماداهشأثأ
تيلاسقهزرءدوسطفهاقولهثبذشقإنصوجم4برأأحأولونجشسهإظواتثا
منؤىاثوبئإقالإنصيىضواةةيما051هـونيترفاعةوة2بئ3بمصمغأ
رتشقدزتافلأعوذمرآتأربحلؤمههنمةهـشلومكلفىوإتاشءإوكياووأمحأ

فيؤالتأماد7خراقىوكالأبيحضاصيراقيمتاتةشةهبى4ؤنفثءتدكأكشءم
جابرواميءالتييرمنكرصهةمحراهفياذاقتهتضىذاىمغءثصيريضوأن

معافىاللهالمحرصعهثأباحتثسيرتوفىوبمأظاالمؤةآوخئإخاخإنهزحممىأصأفىب
رفاكيافكلىءالمضفاابرأم9أظمأوأستاإفيأغفيوصاجنيصاألوسابواشأكر

وفكررفةواييثذءلصوألوبدالمينازلخشهواانعالدينصةهوآهـفيئبنمافى
المبهأمنإافوخاتادإابلقدتمىمداألطهـفووإتحةأمنشكأاا

شينصااعوفولموات2افءقاالمرتةمحنالضاوخوفخاىاتأإتزمركأشث
ةلرالاتقوااللؤاكادأهفيأوأبرأويىيررذنه1افادضوأوهجمةوآلضإ

أصهفدؤواؤؤمرئكطهفتىحقيثطوقمفوأتااشدثآمعنىأةسماخهتوالصور
علومنءوعكاحرارثلىامنجواهرلىءقبمحايتخنويةثاسأيلدثءمسالما
اصخصكاقتههـحدماوقوجودفىباهأخغطأند5دثءللعالموخأدثةثط

رصةنذعمدالئصهدنمدثاىقتنىأالرنرانهلهأ3يمقلىلمطاث
بمءصاتزءالىنجفمسهومفمماالتنيخغحهفائملمط11محألءادهالي تحماودالص

طهأشالمجرىكندالداألراإحسالمبمادتجمهءؤيرنرنهعافءلى4ادرعوؤكآمرف
ترظءةشمبهقيالعآلمثىءلباطماوؤأدعؤأءأمامحؤمجموألهءالىء

رث4وبكلالساوىاظلماحتىمئألنلمااانمأوؤلىءرذاكتجبحهوألنمه
كرصرصرالثثصاالعالهانهلسرويمةشاوادثكلدكروفين9رلوبسصأإمطا

المجئملىوأحكواالتهكسحموالسهبنةقائمئىعابارىو4بنمقتككطاأألق
اتهزايرجبالنةتاؤمغونوؤألثنيإهألماعاخاماتنالو
فادرمهتاحرةيماللاوشماملىقادقأألفاحالبوثلمحالأأيلكادإضدأ

االأكسيركذرومانفطاالرولىءومافبثيرأذىءجموانبلصمنيداوريخصشأجهم
هـلى7نرؤصابحأساناداثبعهضثموقاقءكيرصوالهئلمالمسىأخيكء

اسءواالدواكطءولوكاطغاتهرايالىألقاذايخاقاببرةذلوعزنرقوملىءاريبوغ
أأطلئهواألمثائيخناةمكلهاخلصورتوالةافىإكاطواساب2افىأبوممروالمحلتوقاللهفي

نالعهأوكييلهولايمانهاس3ؤيزانهبمءلىتيىنطغذإغةوابالمفأوى



8يةول

فىوورنتترؤتوورههووددعهظغوظأمينهو4ةشهاءولص
أبيتااثىيتيلأنيثدصحمرفيغه

فى4ثهفالدورأأءفىتأتءء
حءثىءرءعىهـ

سبرتكألييواهتمدأدبئاهوشفىفعاقيءإءاإقرىهـ3يالالكأفيأبوأذ
اأيهتأبلثحمهزكىفألطئيمحبنعدأظسىء

15اجدلماءاذإ7أ1 حوسلىلررزوىسلىصى

تفعىتامستةظأجمياةاذائزذمزتيفص

هـنغسئسأفىفىفريهمةفىدفولةشثخالطسيمسنهأ انالىثيأفىت

وكضسءانهباوووالذعايفأثانهىهـلطااةاداهتحدزيالهأاظثهـتاغحسم
مةيتهئسةهثصالذئلحتواهثواصةثرفأنةحوآقدلمومثبالأءلثأ
أدألطه4برصاأليرضال4نمىتعرصلذىمتوإثالترصءمتإقهتأجمإ
كلثرأألىحظبومحبيالكلىاتمخاصإينإوبرروءومنثدربوسىبهتالذحهءإوأ
صاععلةإصبنأئفيراءةحبأأقوةرب51لميولهور4أشب3تءأأل

يسثثلمبمالىثثلصيروايرصلدثنبمأروحدثثيئالتإتبن3لةممىلهاأنةض
أهصمرصوهـحواارريفس3ابنخمرولميهحإلجاةبصحةسكررأبرلحهـابهطنجاتلى

وورأثشأحصبمدرخةصتدسكهبنواوئبضثلىسسشوأكتمإقات
كرأكعثءخراشءحمارافحمااقاثثاشحوتتهثئوايئلتاثكأهى
التةبهصسةكعووأشنهدسىقىصحرعثشةأبنواوبمس3عشصايرىمضوهحدىارابن
سصروعأتضكائاثثامقيشءحمماأفيصروأثإتأىثهرتبأقمرلمص
قصواثطإأئالمحنتيدمحعصرءتلمكتانابألالب8وتجامةصخمعثنجاو

خبئوأ5خااخسميخطرةلفيةعتكنانا8ربالمغفالمقةككثعبرهخلببنوا
دواثانريصتوركلضوجمبهتزبمألمحثشبإفلىعاكأبضىعثرةأ

أرألوازلاثآياةإصفيينىلعحمااهـفيثوهجلوتوآلتصذقئييرفيءر
طةدألصىقى5تينمثءثهتأفيهـصرا6توارصات6فادفرينحماشءحبنا

قإحرفيضثالمحغيكأاكءسسثيماتيكثتشيسهفيخأهاألرأليرلى

8تؤثءئااب3أجمويايراتلتثفثنرتوعتجواصعكأصيرىصبر9عاتءا
ماثالصضفرعطألكأسةفىتماءىيبشسدأبسىاكزأكىإ
سيم5وا4تضزبخةئشتلتئنواءرعالركىرءأ

تىمأةجضبمسكأمثمءرتالشصتخثاوفكىىةهـ
أ003

شأئتحرةالدمخيئررححبغنبسيتةتاعيطإءش2
هـصاأث4ء4ءفىشهـهسهءوءء4هـءصعهغإإءكأءلمبف



حمأل

آجالهرءعمعاستراقهءكطنىءدبنجبدأوءىأهـأبيهوضمءدعبسامميوا

يخحمنقلاغابعمققالالرقةانمنسلجعالهاأيبأقيلإلمنصورإحكم
مقلظبنىغرصعالايعنىمىافقمةاأقومافأةأشعذيغياروخلحضفارعظا

عحفولئيرمنهاوقودكانةنأرأأوقدومنبيلقئكماشاثلملالىكا
خمأشاالفىاادألأدالوبطاللكقزقهـفىسكيافيةإااباانحهساوخ

مائمثافىءمإقةيبإةاانكأطءإااالآثرراظكلتىأتابرجممعكققال
نةبمصركعا

حاتمودؤووشراسادحالطءكأوماثث1كىزماضاعدالفى
ررلخاووألىمهترثىلهدبءايخايمءقيلالخالايكلعلىالمكواالبنىهاماقيق

اقعاتاذالءزأناوءطوإلى18أووءغارأاةإض4مغلىودوانإأوجيثحعؤلء
سبثهمىالهنمحاسإخهعنهادبرثاوادشهلىءسثتاعرسهأطلراالئياعلىا
فأ4يهبصثضلمآهنالوماايااالماالؤحينكرربعدفتاهلثىاحترإطانانعرقهأ

رطمولهافتائومنحا4شص2ظاءاأدإلياللىفيائسدطرمعغالىيهـاواذثاليرى9طبركبأنمم
لهسادواعقجموفىاانانءكلىأجمااوتءفاإلرومثءىئىبةكانقيذأدا

سءا4ويخحسءضاءهإيسوأربعهحاإإهكأليثطالثهماناةسنجوإئان
سءؤبعةناسعمالشةءطوغثامن3حهءإمبعةوكساكعاهمئيمدةمةشدسيقئهإ
ماسسثءكطعثرواثافىمعمئرلهمعشروحادىمادممأثعههىشةشروءنهمأ
سإشماتىةيغوعنقهابهقالىاخبعثروعنبحالهعهثرلشىنشكشربرئالمثئا
اننهىنماعصىنءدالموإليحرايرلهنفسذشكعأقالدهروءئءد1الم6 دءهـسه

ئولدوءكةلهئدولولمنللىلمشئوعنبعملهلىهإانلمولعانتهأألاهـعأبيه
اإلجألغانءوبرناعنعرشا9األةهثىمنليممرراللهرسلهثئأوعنآلصإموبععهحلا

وفمنضجتمىقيوعنلةقمفسسحموهاوعناغيرنغوأحهتتدغسياسنوء
دوماذاصاأوتهكةحدراقيالدهرعكا9يخاائةتوءسبةنكيأعىءوإهىة

اراادتفماألقوايادهـلعهةءجمألأكاؤيوشثكقوحلؤابالمحقألثعهطحيرعقمحهنقي
4ةقىأانألثنمليالعه4اةعانعلعنالمجنهمئاألرضلىءشئرعثطشيموادضعمىأ
ماتتص7صوعنأالهعالماوحرمأحندمارجدعرطكىصددوعنكلأل
دءواثءةخوخه4ءأرنأقبربىاياوءااتأرسأهرأهتءحهرثروكاللقأ

منخوالكالانزذمن2مانألوزوءأمأتالمزعىأمعن9ايولد4مقلملألوبرمااعك
عهافهضىمحباسالمحافيأرسلىالمسافىهذهلىءاإووالرسبرلءإفالحامقا

أناالوأمالىأاثىزرنهطصسىللمحألاالال40ثمافىالألذىبىأراسأأصأبفايهاء4وأرق



ل

ثؤقتلىوكأمتألانثلمء1أفىانهؤفىالئهثاثغيمىلمانإلذ

هىءبرلزفيةصأصأللمبوءمةأألرصامرهحمااةلذألوبعتىاكرأيرالث
قىأألكأمحضءأيأقرفاللحصنصائالكيألةةءأوأماصافيسالمةأثصفادسسا8
رايتلمجمعةأفاصبيعىئأ9ىشيش1اسبعهاوإماومحئألحؤتإمماقيهاالله

كااأبمىإكأا4افعهأكالأوإمهإقهادوممومثىأاصفاسحهـشلهكإفيألغماأ
ألشعغفطنثزقرهطتسعهئهأدتافلمحركلقرتعالجحانهأثتهالرططةمسافا
وأسضرلهـثلحكعردشاوأحقوفيهكئكثدطيكأ1ضرإءإرألملمحواليولر
ئاعثرألأأ19صالتمبفافىناجمرس2تمممكلةخعثرظئافىط8سورإتإكأأئودخل12
عئزةداللهءعثذعالذكاطاللهلىظنهوالشفمثءثأثاااأممكأإ

لىدءأىنرصشعامفنرصسخإثاراالءششأعشالثاذوامأممرأ
محةماىتأأأؤينأجفلمخهإللىردأ8كرسإئيكباودعشرجميئأترأفىبمأال

فهعصدةاألحرحواثكلىإأقىلملنشعةانجأأوألمئماألااتصداققولثعاكطإدتهآفى
م2دألوألممهإولىىشأيمستةىلؤأوأمألألهعاعاتإقأكىسلهأأعرحمياأدمق
صبائهالدهشمحإلذىأغأاىفةاأوأساتشاذخاوالىتءندهمالالصجفوو

تعالىإررقاسإلمعليحائلىنهو9بعفيعىاقفبمحلادامصينهي
3يدشظودإدوأيواهـلمانىأأوأصاالمحوتأصبهىكربوإلتممثمبرفأص
قوكأةأوإسشيميتكأثإأ9آكإأءأحمعيللمجفلى
توفءثدهـشمممظ4ءضةكأوءيثامنفسحنغخجيممبالثهلنحالىالتة
أيرؤهةبملممفىسبرث2أسشلماألزممفءصيعوأطهسهيبالذىرأسارهبهضفة
ت6ئمتكأصأصىأإنهاوأرفىاالئثب4اباكلتهاحطفيتعانىالتةقال
أموئدرءأفيبفتفئأحهمهبرنجوءأؤكأفأصافىنلئهالصلىسرانى3تىةفىغعرنة

أوساغاتفضهرثلةكاديرالذىأاوأمالمبهقيوبئحغحاهجمغاياوير
ءثزاةئيتءكأكىقويوأزاصبهةباميىسعأنمىق8جصإكأخمافمىاا
فيروبرثةسزثوأالدععئطبغذنخذوأصكثرتااتناثنر

لدثاودأنثوأينئعنينأضىإإذنأصهر3يافوتإئهوئمودمح81إفتهاالىتتهأ
رفثنفلمضوثإتظيىةذثتنملهفيةنحةأ9أنهالدبخقجمموةدوأث

وممنألفىتأآلصءيوثتحثفةدكفادحمشاممثمعوىائلئافىمريشأئتاللهئرسينئ
محلكغكىشءصهروؤعاتأطتهقىوحوئوائهلىيضومنأدأالفأدخلواقبا

2وىهئأعةتثقءىألوألىءوالذ9إوآعأملررلواتساجاوأروأكدييس
أاثأمىلروأمأفىدقهـنفيجس4ترع1ثام4بصأنلذى11لحإرأما

ينءكىمصدثوشغاألمحاهماوصرجصدأناحلىتطاردماشىذاداقءاا
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همنكأروكالثأاتىانلضيضأأأوأعبراقحرألاايراأمنرأصإش
كأالمرأةاوأماتممطممائةتهاماتهؤأتعافىتةالظالمأاإءنعزيرالئهاحيائم

أرضمأنكطوىءأملى11ءواكاوازداللهظألمأاهءىفىأمفأكأثااتهاأوس
عغاالوصهعلىواهثلرشاكاأرأموت2ظاراشىلىإهجااأوأم

الحهونامسالفامامصاوحوامفىإاهلءآفاسنةجوفثءلرتجواع21لولدوالم
لىتالمأفاآ1وأماالمأااءتلىتسثاآصبشتعاتبعىاصوعتالمإ41غل

أنزلمنياالذكطءلم11رأماملاسااأمءوالؤلدطلملنىام1ة1شوا3نئدوابمأتدورقي
ألقروسسلمعايهالقهكأحماإينمننىالذهـا11ؤألرعقمزخت9وء3استأ

تحهامعئهالتهرضىخصافحباصهسيمابرافيهغوفةفوأبايوكصلت2ابنصولاد
اسأةطماإشكأروأطحاتؤتوأثىرشهتشءبصهكلافرقىعرأفيعدنشأألثا
أسوةاواع4إاكنكاتدارأصاتقالخيهربمتخرو3المخق3لمدهماياوونت
وللىمماهـهـآحلىئءجمبهـاؤوشربااكترزأإماتةففاإمماكةلثهءمحزت
خركاادهك1اءءوأأحمراالهتاكانهـأانالةدإمسحرياألىءمحب
ضرارجمآوسكدالىإةبئاأمحدهمفىءوجبؤدؤاةةخمىذولذصآةظلمألءدماثإبأ

كىكطضآلوكاماألؤةشئ14بصسلممعىوممظدافمافضارالفشوءلمةأثاحمعلىم
صمإثاأوأماملرااءبفثىزلحصنفىاالثوأعاالغتلاعلهبيهسالهـزفى
املىبهاالىأ2افن4علبفوجبذفىكأفخأراوأمارممصاعليهرحفزئ

4ءوصمحأل4إحضثمحربؤماؤدحاأخذحلىرفىكثقاألألونمحةأةى
جمهـ8روحلدولصاتةقاال4ءصفومباقىسعفضألىشعرإتقاذانهأإا

ولءىغض4تةوا41اوالةيتوالهـغيهبئأانإقعاأنت8لوةروءإتي
ألمرغواتطاأكثتهوامحاهأفىاصميواىث19أالقاليماكيزا

4يمالاامنمذاظونعإماؤفيوهمحاالىةوالغعرالتهجلىسلهاثمحصعةجا2لطاتة
نيضتيئطاقتيمينهإعنكلمقهـلىلرفىاتعولأزلميااصىآدالىاديه

داانلىرهمدفأ4عامرجم6اءلىؤلظرأالتةعىعاتيخهصاعثتوبم
مندقدم3يهالدخلولمصةكهبااحرأته8فئوءجلكانىنظرافىهكنأسلملمطجليأنر
عارةامحيهيزافوجبماكفدلؤلهفرأكطرهيهعنسلنمألقهاطعايفركوجهب14
شفوحتدكهادحمدرهمفأصهعالكلنحال8فرأداكااارافىنثصألهالأ

زوجوانأيههأوأضىادصأبمنتفداقالاقباحاريةقيرجلحطالخسأتقوق
رتاتوقاةءفعالمفأمخيتاهرأةلءأعألآليضهأقظيألدبنطاأمه

نسعاةمحاأؤ3ءأىل4ااكراأألاتىابئوأجمعهىوونأصمحءأولدتاممطنء
ءازوبماسأةوجفئجلرفىلىعاالىوتامميفيبىأءافئهاإمثالألميطسا
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دكطستةافىع32ثزكقكلاهذاوقكافينركابلضإألماإصباكىام

أتانمألظيامأشرالمؤنجيخاأيألطشقفصاثاىاةثثدثائرثفقاللمحقا
كوبرتلىةفأيايرسذءالكلآكأقبلىثمكنرشيللىعبؤمبنةأنجضاواين

81فإناخذممرر2ثبهلأداب8اختىذبئاهئولىهـهدسمفانوتهأتفمرجلى
ينلمرءمماأالأطتةألضهىاصفىفيائفئرشيدياالعصتمثؤابرممخكتلمحض
هرالهيائغثاخاتحوموااإابياعهينابنوقىكضرهمخلسئهانةماتضهىهذا

وهوخمصهت15أصامبملمحصلفشدحتههمدةشهوماةدسالمحاعابهألدقهراوخاف
فائددهمختضألفغضلىلترمتههررمياصءرأخالكهاثعاولىربيعوزورهما

شأعقصناللضممرب311عتهاحهترةهعءرأختالمعتزفياباسيهأبواهـرإقالىيلاط8ألى
رلىلمصشكلأنفردىمفأكءطاصثمرتأأوأهالتهمأثاصعتكباذالعر

أكاكطفأصييتاصالصةاكفئأالمدامإقألوهاأفىاحآترؤفاإسدراتيلعثارا
ااأثذقهالمثارلهنوراشبهعيلىافئارممميتصرقىالمبئةألس

خوساالمعغهالخمرانمهااثعفقالسعارصعثحاقه8السععباا
اؤحهقىفههالمحهسةإماذااخوإسهازصعاالمعطمدامماللاي
بمسألر

المأصقلماسإفياذاارعقااطونالولمهافيلةاشدلداسااا
تئذأبملشمابخأشطآأأ8اممبملالىلىإأمألمحمبهاثعيهالمحبابي

فرضااابقىإثه2أشةارساإاالأاذإههيااةةهالذقيهثأك
بثيايننهثفتءمغتكيثقإخراانناكلاثرواحهغضرأايلةا

ويعديهامربمريعيةأالمحتىثمأد1إفييراإادههإكةأاثهتالمزت
ريرنفاثتجمبالرةهءأاالمبولهنطرأليةااباصهاكاما11ألذرحون

أفعصرحةسالوينحيةاةأثمليةزأشعيصافيففآيماانبرحةالدنانآأ
إحمقأدمفىوبضشملىيداحهأتجيصافادشثوويرأخرراالدالقهأغحاهةاردهالضا

مؤتمثحواكرك4إافىاةقاتترتوااأدمأأهىعاههاواثعاتؤ
2كصاتسدتدفيرردصاثفىلأصيمبة9جمنعرظلمهموآواألسالنامنألستراحه

ألخآأفيكفىفيألىخفبوبةصابربرممهأنكأالدنصكحوبهأكلةعروسزرخمن
بغسءءوبمفىمراهـذإنجخمهشترهىةوكلاإعنبثشايشعئىفاروأصبع
كتىوأنوكأدمزخحهسيدمذاوأشيصلرنحووأناآورزقاحعتعألمحممايك

غلمبيعنىفينرة8محقاذمخةأتبحأل3كنإف8ؤيقمقئنولمالىثآئقطالافاهدا
اأئقيمزأختهىذ3شوءست4ألألعولىكبشخضراذغتاسساريىإثكرارهـطةسوا

ءعاالصثثالملىءدحكيطئرنجدوةفأ8محوداعنباهادممن3
دعبهونوشوانستهابنونشعبهتصهكللماشريهأثإفىاوهىكعنىممميتء
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المادىلهوالماذلمةءأالبألوشععرالنهسمحهأحالداجماافىاهأةالىكالدرالقامممطلمفي

سباغثتىاهحىوباإومعروفاملمئرأ1الماخاملعمااسنءآوئايعقاالنعل
هئقوالمىمطأموضعهاالىبةوهشالخمينهادمدةدمممنجلتأضمار

أسطارهوألمحذيثاوااوفيائضعفعنمىاأعششثبهآننىيالممثعشعهزوجا
واصدطعهاطرلىةصصلةافى11امر3صلورأهوماثصعاننمرواكين

ودلحرتأنرجشماؤوكىااهىسعألثلةطوررةءوولاقصثتهـءلزاهىقةواثح
ئروفءاصغلكادرهواكبهتبثفرورأاهـاخإهـاقراونلىهوماويالواك

أيعالممهوجاهاباوالمةوغئ18وداةاههتوافومراكضللؤضحصمالمأل
فهامرتءااياالموأصغالىإةنعودةاماواتمروياخحامحلىثحلىالضيىأعروا
تألاموااراع4اهىىوالرحإاخمواهىلملمحالمحاناتاةعنىةانيملىوا
ناوبرفيسنابسءنءابفىتىاابلمحافىالوغئهـأةاتثدهافصامما

لقدحهكاسوافيهرتمموضحيافوءطووانرسلغبميذاثتىالذةوا
اكهىيهلمجعاواينصاركىيمءصلىهلغاقابهسىيقهلهأسضنىففءلهىالز

اأرولوفيمقفمغيونجمىابئثأكاحأطاءكأاالويثجصاجاباحأولى6جمون
أ3لوالالحملىوهـجمكنىلصاصواعالاواطآأالراصهطيبثءىااععبهصنروا

اقاجمرقىبارةشهتزبئوأمقالم4بااسالكاتدعحهالىاحمى11فهمنمأآ
اهيرأمأالذهبلون4ثكأاوفهبيةواالذيتلوريثمهكهةقيؤوةةوس
وعالنهـلىءبنىمنهناهأبيةاعدماارأةأتلىكاأأمنلالهفراةءدإاتو

نجضعالنىاوحواسهاأباهـةمامربانةكاةزتندمحطكتصهخكيههـتفردالانبهما
أوالمألثءأفادثاالفلدذفىبطفكوخهاللةءافىالائبهاسارهقماصىاتهـجشو

الفلبلةوسةالاييااانزقىناحوهـحانهاوالموناحء4كاوثؤلألقثكأعااوهـى
أشوقعدؤدمنتمثمائافاحةلةاىوواخةواآمفهى15عاينأضر1اتهأاهن

األاىآونهكابهـيخمةثخواابرحهـبئئرااتوامرلةتأصراالتىئرة1إيمأاإمهـأ
أاوالرؤصعهفئ15دألسدةعيافئحذااعاامنهانزالالدتتدهمفبث

وهياجمعئىوالمنومةآلسءإوالمبضأشإمئهجذوأيراصهفى8هـةبضفصةسروورااحمكلألى
لغإضاوابإةتاثرآكاوهـحراواراأسالىبو8فل1طضةحزص

فىسهـأمخأأهـحافىيسارولهءبهافواألصأاعنبى3اصلىتنثهطاوهىإصايهوا
اوهىمءأوااذاوتذهبلمؤسائةآهثوحشاارسحهثواأامركةراامررق

رلحاواأصثماربفأألىتدبأشاوهىبابةوالمهعالتهامعتلربمثسىتةطمم
تافهافىكصةهطتأواولحمهراقومرووواصدإقىامنبمانرركأاحىى

أبرإهأوالخورالشاللهاقايآنعصفةصافىعثلافيهالئفىالىفؤ2ظصإخطىألخشثفبدي
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اتءمابباصةخالمالةةأفكهنراافمالىءهالزصعقىواثاهكأوااثبئمحنه
أببقاناعلمنعالىودنهخوأاقالهذأنرلىورإإا

ياياأز7بهتهنائثزأجمعدا8لىوعفىاقإطأ3حماععلى
آتءتيتفخةصاانصكايئضكانيهجمهف

قبهضعفردلىكابيمأ
ليهدابهرهولاناثمحاممي5درعمماغملىثبنإكهأحض

ثىء7شوألإررظ
8ةأحؤمفثااصيتعئةمءالهماتسوهـلمءمفضاحص

84فىبميمشابرعطىلمووقرشليبنأنقوقريقحميتلمافائمة

ثألنىكلوةصهولملصأتوعمطولألإسرتاكلاودالهموبايمصلىوؤغوقاراب
3طتءداأكأى4هـاهشخ4ةصولمحاخوشأفرقلدةأةللتعغيالتصضر

دتتاظنرئوبهـير3ءتءدفعيحثعهسمححفىءثئاأتدواتزكطإصاهحشأيهدغافصالي
بشوهأيمكنهراأيأعةهـأوويمأفألظحإاألمهغ4يالوةمعدتتءاكةا
ثعهفىهوأت2دءلمحفرلىالومن4نأفيلمفيوأنأتودقلهضانيطاق

4بةسفلىهواندعمه3فهاهنىالفةكثمراااوإليقردبغالبهنمساايعرف

ثىدهأأفاهـءضموحهفرتاقماو14طلىلىضاخعىشانعقبلىانلىواثالة لىوس

يىفألةهـمغحلموإيهففصيلتهألدلىمحعبهبكلىانتةشضىايةأحنمتوضةا
هآبابنيمرئاإشأا4أتوءضدفىأل6كأوعروجظوممينص111
هـ8ةهإفاتإمميمافضئئإرءخىهـهلبجمعبرهعكالتثاوزلدأكتانجلحبقهاتو

وكروسحأفوهثىينبركاتالمةكلراودهحءساباةاعاةرأهـءالفي
مدةكرضارابراخقسقصاأتالثأ18ثةوهوأيسوءأؤع2نهاادئئ
رإةبرةاكأءوءةثاخسبهبقاللمالدثخمىروءتإقائهاممعهقالتركألوثءأئ
ثحربكليوءةوبمأةم9قالانىأر9ئوثسةءاآإتةمائرلمركولمهءاالئهم
بمقزثيرةتاقأتتننصوجملؤثحمكنةثفز8ثةثمحفىاومنولىأتكإتباأثملة

سنهقمأةأدىءكقييونةثأمزموكفىثىنجاإدتالمحهلمجعهمكمق

فرتحرسكافىقىفتخعةعىخهحمسسسإلموبرلىالمحأالمجنآأنجساست
دسبئبتؤصنيىوخيههسأفيايىشلمحدتئمؤجباصثثتيإتعريفاونحملمهى

رتءعصءوصأىدطتقوفهئهمرعثأئىسأتجبهيتخأحافىلئهةتهبأظلىنجث
يخرأةنلىهـيوقميطترخهءوصعءاصةكضةألواثشمىامن
ممؤك5اكاسوتبثهوجمألوهأدبهوءإىءكأختىبمعىمحههـسوتواداعابن
ءوممييعللمأألنحاغاةتحةصكأثئثرلممحمئريمه8طمحبوبطوىهؤظ
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أكزيعهانىالخفاقهتمظطالوالسوظةحىهعهاآالئتباثوعوأقبئهمحبها
مىااصطراناوصاأببنالنركألحةهأظتهذةبنهماظقلنماهوةذلغرهاشه

زكبرنيؤالملينالمتأدزادةاصثعنصيهرضلهبالمنهغلمةظعببهرصنويةاكصياجمىنإ
القويمعمنليابئساكوا5اضثتاشلةتىق1ئمةاينجةتارعدتبهة

لم2اأمحزاقالمحإوبينأفرفاأفاثالةالمجقلهحإقوراعناقاامأكاواةلمعر
لناسىايختأبىالىالمغحاالهمزةبرةظفضمضاإجزالبهودرارهرررعنصال
دلمزكمنموهئقعألى6ةروصهءوصاسةايبيهانمىثلهيابوالمحزةفحلطعنو
1ئدةفاأأوةالعدبلهمياقىغمةأاأسةابفىيمىالذىامواءإأىماثداا

اائهررصكببنؤلمحلرهصاكتقهجمأجمتماوكانجملسانيه2اطماهـا4راسيراأولى
ادىاالفعصن9إبااويهئفيإشفمانولدأسالمهكغربعذأولمندةفالخزوى

11فأسواذسلم4عدبتهاصعلى4زتآإضااالىةبئلمرااررأأمن50وذساهة
أداالديخامنالددهاببالحثطيهخحافىاللهالىاعنأطالالىاظإةبىأقاللههمادأة

ابوسعدبئزمعاسعيالينهمصلطعهألدئصلىكحرأساحمأةةروفااروأبهنه
دشودجمهواقرايالرأبوايربلمةبنرورمحيأمواانيربنواثزصثكتإدوءوفاص

وسملىاورءلىءقىالنامىمنعممكددء3ولىطوتهسبانهالتهانرلكاقلسقها
لةأهحآهنجالياووالسق4زيهاخإوماتخايفةايمءإيلىتوررةمسأ2آذزأكا

ةفائفالمأمونمنىلعولىلرثبوخالهادىزيؤؤطومأآسبعيرطالولصماأمثررراخ
وسقيارئركةونرعزملمجوةرهعةزتاظأوةلثاتصس4وانايمسممومسإليهداتلىكان
هـاةلهااعهاقةناإكازرراكلهاوبععبقاامحمومأمععاوتوسوأهلرافلفيهوارشةو

41االمحنهاحةلمنوكوريكلهءراطويمدلاالهآسمهءرضبااأاضااصاأيعال
برءأوفىسسمماةثواده8الروارةمممميماوأبعوأزاسصدكىالثواصهمارا

اكايغالرعودرويئلسااأفالرعوصفرأاىيدحمرقوسليضأايدممطوقوس4روحاا
التهرسولعهءؤرأسكبعملت1يخهقىيجمالنولافاأذاتأقالثرعوفىكضه
أصكلمتعآلىاليأواللهانتهىاماوهزكؤرثلاأذهبهقاصبهؤلموبعكلبأسلى
ولاالاصؤامفالجفئسهعهعدتغدءايئيدوقىوعسبافىإخمآناثخغأودساناذاإفايد

اعسروالىخش4بدخللثاكررييىحمفعهيدخلىخأئشصدوانالفيهخلبد
ثالثفيهيدخلشوااليمههرةمصرةأهفييدخلىلخاواكلموتسحفيهيدخلا
أربخلزوجاقولىن1للعاناةأفابلسوبرةهولتوستيخهخلىيد1بعوادصعرهثصورةأ

انانشكارضهالطصةلمحاالزناقئفمهامعنقدطفىفينلعادالمنهدقاقعانهقافرا
لىاؤذةفىئنالىكازلمنانهالتهإثهدساتبأرةوبفئاؤقولبيقايمذأبالعنا

أىأدثهتعالىآمنهقعلأئانامقصيئبنةأصادأعنانكاعلهافهاكفبانكأمروائ



أأل

ةاذمقأللىعتةأأألستغغارهعئافآئدةأالغجمهمالىيمحاكيمنامحوالعدها
ركقائءآئظياأاألةئملامموكاتةأمحيهعكيتمحيهالندأظصأةلعوابرهآأظ
برحالمضوههاندةالقلحئيالسانلغقمككنللعربلذلتربهانةدةظالنغغستةاكلضئ

افأئدبمياراألنسدالمالثلفمعثسثموايرذمعهثرىنفاالدواشأخهىالذين
ينبئرزاأةإفاكهأءبدأياألنةأااللكورزأافسبقمثهااوبيتلةاسبنلةقسعر

النقعحدمخمللالمحركئواعسباتخحادؤفررثباتلةطلمأاخئلوالمحما
اثثإظفعتلأدهاأففبئرانترقايةىةءبااةنانيالثوأثؤذألماأل7ع

اعوعغأدفياويسلمكليىاتحصلىنألخاواق8حمسمعةيانيماقصطت
برألمقنادكثهـصا2اممفىحمزة3دوممعاروجعغثىصعوابنومحلىوكيىابرصوهم
إحةضرالى2اشرإمفظيئجماكلنهماالفنرضىةانتومرأبوزنردغة3حذ

اتبمىوالهاألذامصهوونععهخرتطبمهنيهاتفمىتابضإذالردااذاسعا
قألقفهوطصضةةفيكاابىوهورننعنهيرللؤتحقهإصاتبهائ11

ناألحاموايهلثتأهربئأزخةطيرتتتاهـعمروهواهكاببؤ
لهؤنيرأتقىخيرنومآبمفئعكماهتالمأتفعلدعفنمساقلاوجةزمثرىتلرة01ثذا
الىإهامتهرصاهداسثألفةصهبغقلخداإئدفاصلمجهاناإلن3محفلى4لىءياكفاو

زيرهاأمءمالىأتئجمعانةساثتهةءأئمةظخوفولتحيصشكيدفعلهاالمحين
تصثحهعىملألىصهعاإثوكأويوفىاحياهقجمبهررةألفدناالنبوتجهـالوأن13

أئبحوتاثمأشخيتاتإألأحملمآقويهلىذابإئىهزآبافعاااولىجماند
الكلءةءتىحنفبسترائذىثتتواأيالرعقتنحتارتاكآالااءعلبهئ

فىيشلذىمميوفيحاكيهلمةاآوألمحوبئاغىعالهسأجمانطعأهفيالذىاشالمحؤط
أبرةألماماعلهيىزوصوتاممملىئماعايهاودقوآوحوتالاعايهصكيىةساند

سؤنمتءأثاساناممةتدأكه1شاأوهىفىأتاةورتمعبآصتششوثإخباأييهإصحرنجا
اكفرسثمألبابذأتصموأردادبكرنععهوبقشالبيلىزأؤوالمفرمويخلوا
مركأأتوفبةتىآها8اءدوجعلهشيرفئقيلىلالودنراوضعؤديرةل
ههأرلرتع3ذثخاشمهردإآأياصكدرتطعةئنبىوكاراةسثراكىثحبعدديت

إئماأجمافكلوووادمفىبوضاشأراسأليرهـوات4اغرويكتدديىبوعمشررفي
دكرامهـواإهـؤبمثىأوائرأاةالاألشطببهعرصلكاإخراضدأزلىاتقسثم
ال8ألبرستههىلىكئةب8وحوبفشفياضعفىموحثعألمحزاأاولعاولىنخا

ضأظيهـانءاضتننةث5وش3وخافمنموقنرصحواى9ورت
ةألداؤتلحطنمدقتأضةطصعبمتألشنحهوثىثاأتىصاالهـثأعط
بعائكأصصاثجمعيرحينواشبنووأثغأتفهةعدغخصشء

ا
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م

لسمبعهاآياألأمسبحغاوثبعهجدللفعينهنملزمحجبزفحمفالض
فوقهطافهىلنىمرأناذاللةثهعخرسبهعدبئأقصلىلتثهاارجهلسبخهمربا3
اماتصلءأوربيمياالفطكعنآإفيثيليطكلقىركتئحغهفىمقهـأ

وجمأبهـالشثالمعببئمنمابن8وارهاباممرثبماهلىفبهغأفىااوي
ررةتامناللعبمايأصبهبروأصهألهاةأروابرالدبلهويعطأباكا

أدا4ثحعوصقأاتبخاصأءفىاسكاسفلهوو4تءلالقالىهلحوئارةبهفى3ظكال
دنرداثهصعرخوبأتالىهليتبيأقتففيمظوهك8نمفحدقىأ

روشبهلىلةوأفهاةاكرفبهلمالنعرةمهلابقذوهروصفاضمهمأض
ورهأةاقيماثشبائوابنءيئتهدثلبهاانالحاألمحبيبالمعادفىاماخ
منؤإمفداملىصهـسانةبهرتاللثذعوطإلتخرةاؤمهـهبخصربالمعممان

اتعرؤكحىففتبمشطهـادىكاأداهبنمممكلهذفوضعنلبيماهث12
خائضعفهعددفكلثى4عبىلاقأمرمسألهلىوأوهعثالثاهـكلىوثاحرصلهة

لدغرأهافقالله8اثاألموالفزإطإبمهاللهساظرعليهوابم4همةالمدكفاستصغر
اثنكفئؤأبىممأطلغليلآلقإولنافاعفمفثشمالىايرالدأكلدلكقألحسبه

ثفاثءصاديبىطضاأاألعداثفءضأنهوذلااكثرهىاع38لهوهوفىأ
خفاأنمأقلىكانضقلياتكأمىويينصةكطةاةأياوسممتةوفيهثبةث3

تكاأفبتاالرالىايباتلممىععلاثمفضوجمةتآلعثمولبينأقىحاافرأ
كلدبأاردبآوثاخوسعترررانننننةبعمااؤلجهثهأمبعنوبعوأدهتينوبعال
رأبتالىونإكفاعفآاخئمفؤترإلمفئالهاهـةقدطنرلتتشةأر

نالممناعفأنثمدجمةالمغداوءوثذاشؤةوعرشبعةوألم4ألشولة3انث
نةمدلفا4ءجميهةأثلصثجسعاهـايوشزمةبرآ3رهينأتوامالراتلىاالى
آلىاالرلىهتابهانصحاشبممانة4الرفىفىانثوءوهشهمدأبئوأربعهبوكأنحرإة34
اءيربةنهءهط3والقيئاخالىالبيماتصعاودالماآملأكاتستواإثاأا

411وثماهوسبعمانةشةمدلفاوثالئنتنالماؤجمعالرقعائخثمبرداصد
امنفىحهومنللث11قتعبفدثاهناكنونيآلىصؤفمافيالملمعملوظهملشسى

نعافىشاعافهانبطماحريرحلىضطوثجائيوبئفقعقاعفةفوت6غايةز
يةأاذفهأفعالرها11ءحالدلةوأبر



2أل

أاأكىا يراتأمم اسحى
11مب ءسءأأ3

برحمتحئثيرثىصءير
أغ

مهاثعظمئالةأثأاب 2اصسجىصبمأ
كاأ

أح9أتماءإبخبحمثا
سىسأصس

جبااى
تكىأى

بيحصهصكببر

5حصحص3أحخءا
سىبسبمحدب

ت3أتتإحىاممىت أسمس6اأص

أأأأ3ءت8ئيأبثأخخأ
115

عصىسسسصعصس

بعممى3أغحغأاكى أىأا كىء

أأعك
1كرثعافمحوأائبةغحأمنجةفيثاآلشفدؤآضاةإ
محزترأأةزولوتككيوقيوأرجم04صجعياوعراتعىقيآأوذيأوجغواثةءوأ

أشلىشأتتءيمعركأآألفيزءقيأىيساثةإبهفأوشوثألألء
أع9صسكل29ررألثهحزألىوف11محيوجهثخرجغوئهكطوصىءا

أاصحىىأركأيةبنىأوالمؤكهليإلإيجمفءإةاررئمثنصحممصورسكنود
كأفف5عزحعلحعهرهـإممثودةنلىحلهيرثرهىاةءثثلذا

عثسكليرلدويولمكىتوتوتءهـأهـءسوماطحفيوقبلحقفةإك
كىأدءتمحشجحكلتهـمئصأوإفبرلمآمن4ااوعنتؤاهصةلمنا4ت
اجطاداوهةكلفىلىت4الىنراأىنجأألتدةياتي



ة

دالعداسمعلتصلىوووندىاباألصدألفاحمخنامميو

اصدنرأالوصلمحثمغطاةأجربعجزصبعىقىوحبسه
بسدىتعيدوالهاتالكاإكواحعىايمهنقوتهعكآيىلو
ارشلىديشالىزهكألماخمفامحالدمابمخدقااصفريالذ

المبدىمنحواعليادوقاقاظادداكلهوادستخذاهءأذاسدا
دهـذاانصافاقاليلثوقههههءهقأوان8أنإياك
دصاأةلىءتلامخعمؤتحلىةاتكةعليق18أقفلىوههـميا

ابورااهلهرجف4ترجيازهـقاقىواعاقاروت
قلىرالوالمجلالعغطيرنفي9ءغيركلفةئءمحمقالذىنيثا

ضناافئالةآلائناتمةسإثاألرمقافيلأثدىةاآألاانحانشاجمهامحنأ
فىهصفوسوئانيااايدامفكالكاميهألبراوزتللىااووجرهيدرأطايأهلةا
دماإمغبهىدجمتىقهكلدافدهـيالتف11الشنءتهردومدياركلعرهااباضرةء

تهلىءدهءلطالدلىةورصاقجألاالاسطشفثة0091

شثيقهوسشسهاالذةاألكيهوترخءنالرررتهءبئيرمىبافيوثومنهبئاالنايآليهوينوءإ
وردتجمةاءاالمئرفهانماثصقهثذندنيهءالزالظثىءاصاألقاهبزنهلمزيومو
تماتارمجيالىئ4ةظوصروةالولطهـواوبباؤلاونكرالىأء11يرالركالىث
وبدادحمأبنأأراهاللاتاأكأصثاأوانونيقألاونؤاكاأمعلانالىواءثو

لبظفرألمحأوفالمةلطقاهنهنفغفاإقةاماإلأوئئفمرممنت8برررعايولتئ
سماقيعلىخالأوضفتاةأوبرميحبباقرابثارامناحدبم6إةأرضتثمةبرزثأوخرمد
ييأنايعصموبرةسأوسوأرعيماضصلفيشؤدعروسبهلىءأوهلوقخاهةفىةارآ

قاؤفمالمتيطتأولؤاطمنلةلعأوخدهاعلىافوائهنبعضبنزأرختهأوقيظا
صضلتخةأوءادفالرأعشرالنأوطةآاهادلىاهـبعنةخاطتةأوتيد5ظ
لالعقنقننالمالنصاماواجموتهحرتأمتماااالعينثازضأوسحملفواثوبةاء
أوأثرفقهـةقأوئروالعهنصسبىاقالباخعرسابعلىأؤاضفةينيهبئلذمنأوتعومههبط

عدابهطافقصهـاورمالشيغ4أؤنزاةاألفققاففكوتأو4غ4إءخدئضة
ممنحهبوالركوعهانيكنىصلأوثألومااثعذغاوصهمالخاأوفكرفا

ألسانالطساتسممهاسةأونساناهابكلىفةأوأشلمههحمأمنومحة

جصاأومحتبندفيصثعرعلىلفويممانةاقجم2رأعىاعتهدعضعنخفر3سما
أأالدرارىفرجىدىذهبسكبلونبأوشوتمالاصيدأرغوهوهتألبصاب
لعداأحناهأوساالنفتقوسبعلصوهندأووارىأصابعمفىفطشوسةعاقفسمالىعالقة

وترماىاليرأوقثريىهماأةامنلثةافااةعمحربهياوابلفياشمحدرشاهفاهماليحىفئ



عء

ستعىذدأجمهـغهأشأسةدحمهـجوادةكأسهنىأولىأكحدشيررفكردس3 عاةوأ

البمصىأاثلرزهينعلىتحعفيشضلهنغثبلذؤثرخثنمححطغت3ءتةنىووط
وصاأثىتقيقئةثفأترضةجمىصسذهبدكجوا3كأسردعكلةءكتوءعوحسكاف

لمحيرووأولىع3رءحماعرتجماسيرقجدزخشأقهأوشبهأد1وورصاصهز
أشمقضقرضثوذإلثالدصماهعكجهساذكزءلداالكذتصتمشمماصوء3ا

إماحضأوصمضافيثودءصهتأوعةءقطإلبيضااملىيهآفىالقربوهقاسرحان
اأشفهووكء2مااليىءاائموجأودفقهعقتدهيزدتإعيكهفاكغعإقتصد
4اكأغىينصالموانصرعنثرطأاوطهمثنحاأيأرجمىحرالمحاافرطودط

زوسوغفىةتجب9د4أبلتهنماوترسآسأكةمارطيرحمؤالمحفلنئمدفعثوقواالحرفه

أآت4وحوتإممنادكلألمخاوكهوثبأنؤضومدحمنىأيهلزسهفخيه 6أوخصههتحؤوءهتحةمصرجوسئر6إئتعاجملىيأضاوأبىكثىاآقفخزكبى
3وغكشخوعفتقوصىألىتشحؤاودءووفثبحرتألىدءنىدزإلى

أأأأغثفىلموثأشسينيستغأئبنرؤإلحتغثخرخءبرأتأتألمتأجمهثقكعيإ
مؤابمدخأحرؤراألقتفيأثملتءةسوخهالوأبأرغث5تذداكشةغهكر16

أكئوئىهـأصآوادتشكأرغخأوبإترابأاضىئالثرفيخرزشأثبخبءعز
أأإصاامراهجمعقعأفسأوبببمداجعىدفىرهـدوثإعوس خطياباظاإثإاةاأ

أأؤهـر3ا6تشر1إكلمصيرورتى41تمدكضأشءوأتعثمفتإصجضخئلهست ح6ا

ءكوومرشيىءمممثءرلئءيرنمةصوليألقةيتتى2اامشإأنهسأأسضبماسخألي أصمجهنهجمقإثمىدةكهت أ33شسىت5وتأؤامموأداممى6ةداكىعآطكأكيديةجغكلعةءم
اتجافىفىشدءنراللىإةبرولةاشدةقييوؤخراث4صؤذمحؤئرص

11إعرتئزهءأامهإشفوءسشركلتءث4لموإهاأيقيحتثفيرعدفىتىكفص
81دضثوممىكأكامياامءيمشث3شآاحممخسءنخنىاءىميف

أء8ءء

كطفىتدأثيزبهبمثاممءكهص3ررة80هـادؤسعلئكأ5تإثتك
ا8حمءممردثرممهورامصياثشثاالىشء3ث2دثتولىفي14

اءستصهـءكأس

اإثيهكأتتألمكأكأكأ3سأشضعثكأصماسث8ءىمحا
اأجت1ءهضحسءهؤف5ثةبمعونخاكهفيأ ببءدكسصهبايربهـوعهرسس ىصأعهـ

3هـحمىئيئصأكأترثءءثءصتةنرذنءصةلىحعثخة
تصشتفىءكأثءوةىفكأتفهوءصؤبفصءسئعءأ
أ4وء56ءفيسدشووكرءئىر4ءااثلحخهءءصوتأ ء4أ

ئيشثءكأوكلحهةمحىنهاكأدثكئىفطؤفيطتفىلثنجعتةجت

فمسفص3



مفىنخمواآلميعةسهثضأصمبصاانسبئللثألمأثالدامكلمهبكلفهلحاأأدلىفيرصوفي
ملياويسولنةدفققدموبعينوكفعسخصالىلفهصةرلمؤإكلشؤشا

فيقيروطبهطدطحةبن1حطاينىةإظأنهطءوادابهخبىآحاألهاإلمهـليوسلإمهءدهاا
نةس4ءشرماباثادخلمنافبلىءبئاثعاباتماشمبئلدكتلىمحهتإجمءفيبال

صيبقرأؤةفنونفوبىتأفىنةىربفىزحافطالئهةرالقثرماكأصتخى
المحاللنبرعنهثعآلىلدتهرفىىأمشاغابمهااة9فسبةايصرأتنى4ء47أءلتهاحمه

يواأبنلىمعهشادالتهأجمىجمنلههثماخ5جدافىأسوبفيوءوستععامهارزص
ائىإايناؤعثفيالعامفرأذا3بمإاإدءسوبكأهأجمألأابابن
تهالىعىآحلى1هـصشمعللضيئودمنافجمياالمتشم1دلىبدجمفىءيندع
ثرهبأاحالبادعهينآنلهرءيمحموعايهئهناممأنةفدحفسعلموآصهء
لحفبندأحىالماممرلدأيهكصإوشصهـأأومحايهيمرالىىفمناسكبدبنا
شبوأصدىا4الىفاهحالىمالاممدلكولؤهاوثطوسثأرةمعأبالنأا

موآأفصيبهحالماافالخةئاصنامررمخرحرببامت3ربأكءخينئمصدثكأكأدكل
قريثهنةىهاكيإموءيمفأذأسقاعت3مرحمتءآثيرزماإميشناحهو

بنمبماألطمماصوفئإبمأاأفسهاللتؤأخبىتئأيماسجمءاأسهيتمشبر
أسمصئجماتهوهبالرلفؤإسلىنلم9صرنجتأةاعبدأفىبأشفسكضاألآبنهثا
ءنااالرجقءتعكبفىاشالمررةفيبىصيكطنهجرأنرلالوقغامكهثههفوفف9
برجكركصأكرلىحتمثوئطفؤىبالمرتثوتيوبمحوبربالافيححم1أةوأءلىقأم
محوالألممائخلىثمفهبالمحلبدمخقسراتننبلمحائلثعكلىجخيعىأطدبنس

أحاؤسصيالىظطهوواءألهأثاعبد3ضأمهثانآبنلالماليعهلهءابئإأبىز
اثسغأحالهؤكةفاحأاطهءالىأحاأ001 دىمعمجمطرصهصوثثاصكالماشئمعزالمال

الزةءاعىسورسفيدياحاثموكحضهىضحعانممحبخطفشمحبنالفهثء
أشامورإهحفرالمأفءمخبنمئهسمراكبصأحيطأإىوةلمهأوسه5يخ

دةضفبأينتصعىدروزءق9ابءزقامالمبهأألتهكهءنمةكأغتنجفإفخصلضبأعحأشني
محدعنهالئعوفكاطإاطبنخمايه6فةلفإبردإثامماءعذعءكتتىلها

تظخالثهصهفونهادلمنصووبالىألمعتىينكءت2كأكلخايخأآفلليىدمحبنجهلم11
مرالمفعءأكأيصخنطفيعنمضحغوببخإثفتدمةىءوتخسءأنأحةدمحيهطعتنهوأ

ةتصهلرونحموأةأعهوثأمحدثذطلىقهأكقثصألباحناصمصزغلىءمثى
حنل4فاثتضلمصدلمشوائحها3طلتهربراكأافىلىءنعمحطسأمهودااءاإا 01سم1جمهئىبملطا

بمحتةقالىمحيفلمىبألالنإنصإقااشءسض9بوابرالمثضىسشوأةونروأئجعلىئأ
عءكامموصحالىإهصا8الىثصاالدءغقيأبمألسفماأ



أ4ء
أةشصششكاىكلبكرمةتابمجمءكأءبخىكل3ءآخبمبنتيهىوشهأآ

لألدأألاىتلحوركهـ8ارؤصكى3صحيتثووعم2ثطأكلىفىأت
ءا

ءثستمحضيثررفيهاحهألخت4صو3ثجماحمصإوصعألثىألإوا
ث6ثث2افىثيريوسرةحتهرت1نهتثئعفىثأبركلفىيمثدأصك3ضءأشيترأ
فىفيإىتصلم1أضثي3بزبروبهتيعهـمغءأعتىماعيئمأفىبالىوصصإالى

عفجمىهـشخمة4ة949تإثيربنلهـيهفةحمىدءقهولمألتنتصجمنياافي
تشءتفييفييى3خليرسثورأفى9ةهـأشزةاضهلمحئئ
دخعئيكأدءبخوضةأؤةءفىرز3ولشم2هـاذاثاصقوبالمىاابن

فوردهوكلمتوتعلقيحماالومهوباألندلنهامحرئاستآل

لحصءثث4ىيفيمسسيمقرتبرهمئالفءءولا4ء3اأشكب متءوأل3ةافى131 جمثهـصء5ص4إلىءدحتصيمدإذئوكهـةئالديمءتمءتاء

ءعيحىفىءتخممأضأثهـغمينتتسكثردتلى3خياألزدإمبهأضجمطخا
ضى3ووشنكأسدفإشستءفينعبقي8ثىدثهـحىفية4ذننأ
بئهيربههـهـورورحىغأءحثجاكمحيىبنتموذدلمحجموذلمتكأا

عتتاكأءاولودركأئى9زألبممجر3برمفلةتوبتنخلنصانتةبيانكف11آ

أإأأئحىةستتث5ءكلحعهءسمحهئمأكطيأأ1 ءءاليىءلمحقىاسلىىرجمعيمالدتأبرمكيىمميأهربمىذأة
اءوستيوبكلىكورش3سلمبءبردثبئثوحأكضأأ

أكيت2صفىتةلىماةامحمعمثمع3فياعدأنورشساههمخدوألةإفصى11 ءممهءصلىعوسأءشصعىاليمصلىءحرأررزى
اأبء
أكيوهـئمشثهسبهاخستوسصشظمجمحفتوبطوتخأاجكروأ
ىءصت3سءجمنتسوثةأورمدإتقزممهيخعلموإولتفاوكاحمى صءءاء
كأثكلءثاثءشعءدشهسءعنريبريرثثات3ذحلضفص

يرتهسءثتشثنأىنفىدتهخيصيصعلوتسددشني
تءركأألتثىأأنؤىرزءثرسلمبإلتخظكقاليرلمير

عررأءءصئىكل8تكأش81سع143بئيزيالم39توثآبئسهـل
أحميهـممههـفىطء8دخىثسوأمحرفاؤذأثإئمةأنحأندة
أخوكطوءحهدحىلمئمىفى5صءيعنىشعفثفإتؤأكأؤبلمينطنصن
هـضأثثئرشفىمرتئطءهـمعثهـاصثؤةكأوأنح9مبئاأليماثتهناق
نفيىطتيدئثعولىفىأررفىثهغذةطرؤوذبماوألذناأتهـأ



قمصثمووافاوهوألثءهـصأكرائع1زعبأتهنوشرقهوبئاقىوصاملي
دمادمعهبقىمامحصرطعاجكئرمحهفائدةبررأشدقاوحرفكلثمدمثممقمر
ثمستغايهعينلمىادإلماصبدحآجمناكضمدهشاأئدأحابآلمفهكالأل11لمثانقالىأقه
إهىلوادىووفايميسكلىاسزفىادصعدالصثلمععاساليهافبنصامكدهالمصالأكاأ

مروانبوالربناقوعبدويةإهفيمماللقص1الترححكغانوعر6أصدقيافىرأقشصوالأ
مواكىنرلثىتيزلدوالواأحزواوعربنإ5اىوالوأفىداءعوابماين
عهثرمىجمثرهمينأؤؤةرلواكزتموصيووالمنءاشماحدوامحثوبوؤهثاميدرااك
فعرامنعفحهبمأفىقيى8برةلوبءأاايمءؤثإفماواهمنقوكياكأأا
اطربذاىألهصاالىكذوزهمراترأذ4اكىإناشابار3اذممزأمرئراةلفةإمرا

امثمهاهلهظتحنيلىففى9ةطخااقاواكصو12عقإااةوفاه
إناءكاضخأورءحممفلهبهممإحمهـصألأررنفينا

طإااصمرنافىاباوعالفمهـكمكوءامغغائرحىءبئا

ويؤالىفكاصخبمضاايأدلمحفاصمحأكوكاتشلهوهـقو
كئاكةتزطالافاكأصكىغكالأىت3ةكروأومعوء

ء11

جميناإءااسبحبههـ4كىهاث
ب1لافزهءصثتعحطو15مل

ظيالعث4قبماءديفئرءيهسامغ1صكأليعقلمحعهـ
دكماباالملىجمهوخبفلالمساطاوأعحاارقدىارة

لهةبءابآأثطانحلىأأطخها
بألهأءشاملقيىأن

دكالمطءفا4ا5أإضإقوأعؤالربةالمحاللذاتأيالؤلمط
برق9الألخؤثىضثواطاكاىشىؤرثانىكألماىت2يمك

4والموباةواءنصهحشمىهـظ

بندألمحبهلثز
6رركءنءئأبلمهصكأآطاكأشكندفئيربىا
اعآفقمندهتجتىمهنحاةأهمارأأوث

كادهثأبرةماعندأىأألبداات
صطأاهىمتىءمصةفثتبعه

لغاامقاتارعاوإسئىلثمقابانغحتاعركأئحكبضكن
أةركطوغأمبألذإبتغضءءتتروادنحأاطثأهـتالط



صسحيميىجحعمح

بصضتصافماصفىكت
صبمامئمنلثدسبماى3أقآا

أظأفىله

أآلمحرئشاكتنهىفىرلواءالسلىءلءباثزمت احعوحجممةدتجبافهأ9امأفاكمفىكىبئر
كالماممغذتبفىخفجعاكمضئىفهل
فثواللط9ادالهفوظءخخىاالثحصصامق

طبرىوعزعحمؤفلذ3الدمإللدازلتتاكا
ختذبعمقذصهلافمهجثىثدال
ثثيطفلوعرضعتضهمزعواطكودعض

ىمندكسوءرانوتبهعريهممبالفزقضاطوي

ححورفىدأرأتيحماآحمنااهئفلىكألاا
أففرايئانغوعلىفئءحثوؤةأللاكا4إ

مماكدمحةرفىوىرأك9الىنحمذحلظ اأ
نكاصياناهثاظرفاقدألىواتؤدمتلؤاق
سثف3أككس4كبهسفاسههنهأنتقلىقصث

اذرصقمتءلتفعلءوشبهلملب

كاالديرىافيدالىلسثامساعمالخ8اإقضفاضثطلالءامندتبىكاا
ع2رهـامنساالىصبحءاآضفيهئيشوواهطاهاذا
دعصوابئالوأفعولؤرعؤبدوثرصوصستكالغآوافقم

بصداامزببئاالأضيهنهالمبةاصرأأألآوافصتخبرمنووكتافىصفإلءد

لمحثىلىنمغافرلهاأشصغاالمجهـازفأىسهبهة01
انصوأتاللماألبريزعلمذهبةحرحميبراةثلىاسىجممن9

اعنهاقتيلفأالاويثعترسقمهالىنرقروحأاقيخف

طآعاعاامنهاأطوادأأدةبولرشكثذمر اأصماطحءأواأطعاكابناكضواوإلرمإطالمإءحثباجابرورإبآوأأامحأراأ ايرالمصآقواعءرىاااذدشم

الضعاووبللاالفييداأطارفأجصراأجمروأكأثرءوذاغشاعايمء3وأادءخأخأا
وأةابمواتماداللمزهففىهااأفواالالفوالواودالصادوآلرالرارجةجاا

اماتواإعاعرالخساواربهاوابعالطالعاطفاخصظيواصعاامفواضماكرابرامور

نر

هـ

36يمئن
بيما
ءف



أل

ينحزءاتوأواأفياوتروتثربوا15ديرواابهواررءماناخثاذخوانىدخأثأأ
ءلميأقيءك6إهطثبخثاؤعهاسجمغميسافىرنأفنحعردهـتأضوركاصزرفيأ
بماتشبهاعنأوااالشثرأليرالمحزدجمجعإقيبرافىويرألعيثواؤأنممئثىبأ

احملواأئهـأ3إأةمااءفيةءواأمنرصرهـسصحخجمشأىفىئمضمراىكطعصااأ
إصأاوابمالئرءوولةالنؤالصاعووددبضىحمدأثص3أتتتؤرزإ

ىقغوذكأاقهوكأثوسىءقهمانىءقماسابيإفي2ؤشات11

قىثوراعفىإواثصووا2واسطالايثىأاثشم3ألأدء3كأافراهـأثأ وسوبمصء3امثهحدثفىءأوفئساالجمغقثأصنحسهخيتوتثأكأةمحي
وايواسوألخهكأاللىأقطلوأ51وابوحفممراأا7سلمخرثاإيمسدأللمتئةدختزلى

111قىإخمطاانجيهخيوابوعكماأبوحيافأوأنفأزكنةءأبورثاصاالوفرالطا
شيثإبودثاثراوأبواالحقنحكماألناةثووابمدوابجموبوتابئئ
ثثرأجمىاصثباوثاابهنجزحصبموثابرأ4ثثتأحاابرأالرنجمزإقىةجي
ثاإأفىكأءثوحمكوابر7ىابرآلقى9تهروابهالصىطصوأوالتهـابربمألأكرأنفبآلبم
الؤلمطأرممنآألىمائىأكأحاةإةقىأقاحيمكألاشضمماهـألمءصهبم 0158ثرأل

فيهلأيىرالفوكلهيةقءأمءثحأ24واضإلهالرأبيبؤزلىبوبمجماوزفآ
أأغأثدلمىكىاأ15األ01يرأاءأءداجمبا أليوكيأمدرجفسىبوروجوردميهوء9وأ

ةأكهةقىلةرأبواسوآبوارنديقاثلمجضآوافادأبمءالمرايهبمأتعسبواشإكنطلمالإ
آلىءأوءصءوأإفوأثودةوالوزر5جهـمأايرالىتئهةةإصوئوؤطأبربوسإر2ا

اأوآألباةهعمجباجاوأمنإناوأمفثوجآدوأانمالسآوأموهى2اأبماءاألةءذ3ع
الوايدأمجاحةلىاةحمىالماثىأيواةابرتحاجمىوبرعهلةوألححيوأةأتآ

ألمأالدهيةنهإرخطوامؤوهـوأومشويهتدأأمآمحتهبةثروإ3جقوأموامنهص
يةألقظاقجماوانةبهاأيفاالزبواويمدخوأبوعتصهاجملىءدعاوادأابوزبخفإ
مةءواقلوحملروةأبوجعالجم8الذأكنيةمىو2وابىاوجمهيم1وفيعأبوباب111

آقالمأأخهافىيةالبهحعطواجمرعاهمىوابوالةابولمصقيءإمأشأبوممئةءروابهـزبوإ
فيآنأسكلاالثىعيعكلأماواورايرأكأيةهموةهوأمءصالةابىوانجحا111
اخ3أمالنثهطثاخآواكلوايولةاقصؤبواكزيثاكاواجماثىأيونررأنءحهلموبفىا

واءبرممااوااتترايويفصألمعهوايراالمئهالطأهـأئصهثإلىلىابراةأعشةتأبرت
وأمطثافأمنثىلشفاوأاوااشظىأكنيةأيوحولاكألءذأفيةبهوصوكرش

لغطأمكهالوارهـأبوءهرشوابؤايلىلوحرواأبوءضامفمكأخيةاالصبم6نطولىممشأ
أآخاواذيرحوبوأ1أجماررألا9خكأظسأووآعونمآمحليهأحبم



3ل

بوثاإعشيمممز3أظيم9اياكيةأرضىوأفيأبوافىضنأوسأولأحموطـرؤامم عاءإإبزأررذأقينبعفطرأميانثىواوأيؤدالوىامحطوأبوامفىالب
يرألئىأنعغأبكنيهآوقللووأحماووأبومحرزوأثوحزاثوا11همفوراتألع

فيإاثىأمةوتطثثرا3ئعاتللرمحيهلضفنفرءهماوأكوطمالمحطاألما هخءأ
عشعموأبوةمةأأجميوالكنيعهارساواوطأمأأعكترباأكاخيهدؤحوام
ذفتعأبوآهـاأءاإكنيسةالوثابأكىحمأبواابرمكرسةقشأمزفماواال

قاعإةوأواعابكألبواسحومووأبواأثوزايدانصذروألؤروأاح2وأجماضبمألوحا
أمألة001اكأنهحإ اححابوفىسمطأةإةعثىبمراواترإبفادصهكةثءكأإ

لم9فئإقيىددافيذئكىمةثأهـوإأألهمةبمألىالمئنثأ1ا4آ 3لمكطوطولوءهـواجمىووبمسثص

كوأكأغلأإأواحأجمىكزوهلرالوالوفىركافط2كرأبراخجأك

بخاىمثمهأكلفخوأبحأبوأوإأفىاميمأانيائأمنلوأمحشصاكرو
ابخالذألكحةتأيموأيوعدلمحهصجرآأهـإغيهجمصألثأمأإايهةلمكتصدا

أبزؤ4سيزأكىوأكىمحكيفاهنراىاثرأبرمكأاجماكأأحصلمحاللددأمنثهاالكراشذ6اعبرأيوانمم
كأتجمأصاجىائهالأبوثمالأوامموداوأبوإلىلومهواةكفميموابوأهيم

أدرأىاقةأاملئعؤاكمةأخيمسعودآفاالسقبىاحوأووأمأئلآواامألصة6لناأ
كأتاهإمعبأكأأجمافدشأبولىوأبوجحدةصوأبررابرالابواإلحووءأغاقيؤتهألكثصغ

ضباتئرأواةمسةأبمكشحىاوأدغات41فإء3شمدأرزسوأبكألميأرشأصى
ئ5511ءءفىالءأ

6كأأابرحغسأ4صشصذبراهاأثبوجمى3آعأالوءةنمجمصنراونىالمأكطشاله13كبآحيجمسةاوإ
دشأأطءتصأدةطإكى3نثتائخفوظمحاتصنهوىهدإتانمثأة9بثاثافةةأإدا

3خىأءفثحسو4ساعهإوعتررأياخرأنوكمعأاتكىاحاتأخغوالىإنا3أدتأظائم
ثىأأشتئمإحمهاىأاءثرئاث2سهءإساأأوخلطثكيو9تىابعةحعئااكأفئطاإفىكحئئا1
فالمىئهعتإنهـانءتيألةطةلمحافىدأتإيةاذلىعنحمارتنمؤطةتصاتثانأث ءىصردممهط11

تأهريإتاكلىاؤكطلفشتهولأقيإازحلىخهنااهوبممىءولإصتأأل

ساحكأإفئحفغائمالىشمةءأإئداظرصاثعلمرفىيمإتااأأ 5كثاثحلأثأحثعصمإءأ

الطكيمأ4إءأعحىإوقأءممسألولمتميمامهحض2ةثببمأف3إصمتح2كث5خسأ
ةكأمهسأداألنتمو4ضأصشحشءاأكاتإفةمحثمهلثشمةإخاأصكث

شمسصشةصتكثثاهـ9افىكيفوءأصرءألمةحهأةمحهكأءحءاثتوتكلاخأ

صدفثياصترخمهطمراأتطإشأطصتىأوث51ءوبرأا9إثاكاطتسةءثإ35أ

إوججرقىأئاءسثءكأإةإءهارىكىءكأتصثاءاة يطارصهامـافص34رالحئعءصأأإبرآاويلمهـ
ك01ألم



مم

ع

آلامىالىالفىهرهمةالرامىةالتأإاابمكالأةااىاحثئمأةهاعسهاوإمى1لمح
عثيوةاابميممة8ناسالليعثمترلىثامغةارحلةإمااهـكااةزىامادطا

صةدثااانرهزهمنهاحةهاولعةبرامدصااضرتزتثافىالسةسةممارا
ةسابمرخماليساحشةسكلطالص14الىآلكإفليهـهلماغةإ11داإ

ةثائيقثهاحلفىجمثشيةاقيرالمحاالثرةإارحطاثهعةااتأرةفىاماهشاسثلمأ

أاراألتفتوأرعالفاأ4كأءاأأأةآالةااااودكئااتإرلإءمرىلىأيورومفىإأكص11
نمةءإمصاودعدإايالةلبهـةفىءمرفىيهاادثإكملىشوجإدثالىاكرلمتإنزإ

هلراأمة4أكمماداضالمراالممصةترال4راساوتمألأأهاهةيهأإةاأردث
2صنواعاسةلة21الهكزساوانأةعةانخاساودطإ4ابهء4ا

ساا
شكلسر4ااكأيمياثةاهاكشثراخاةاضدىاوللمإلالةإتاليسثء همانمه

عهااكرللهيئء4الىكدعةأاةلمسةصاارثحطا4ثىداذعرؤابعه
اولا8الثااللألااردمرةئءولاةااالفيكومرمحىة121محسشلى3ئرإطأوا
ةادأاتركىهثآلالمحامملىهـارالعةالقااودزراأدزنىخماقىتنرأ

لزحلىالثوهأديةقمثاممعألكالنمرةاإثرتعماقاأتايصأوةلنرمنهةمرالكأبأأعكرث3إلا

صةهافا3ثاهعثقوهـنأثاالاحالاكغآلءإودسه811عاأؤيآلالرموهـثعثعرةافيا
لكحةأظمرالمحصةصابداخاوراصاداذهرةكألماصىاىكالثعهاهـاستأ

مماءصالةهـةهعفرللزآللثاتاءسالعترهيةديادهريرأشاالهؤىالمةإعأتا
ةدإاللؤإمسةألألمراجأارودطاليفةأرةيافىدوبئآأصثس1منساسثةأول

عشردالاردامحا01ايعاشعهـثافىهرةةاقامىسىالشمفذانموتصةأساباإلمعؤهـ
شنرداآهةأةاالونيهر3المماعةلمهاولأمحهلمجيالةاأحتمرةوتراق

أعةأخالسعصوأآلأئاءااددلعطابعؤلىةهـةللزهمهءالمعاشثعمىلىلمحامسةتسلهأرالعة
أعةصزلإااصبثالاسثانيقضؤثضتالمميهتحفئدااموىثحىةلعاثاقر
كحلهاالمايتغصذغالمحصأرإإحةالرأةفىهصهاذاقثحلماتفانيتيمأتمامغ

ودامرخكاحرأرومااالنىهامثرةأاممثهلءاتاايموالمنهاكإأهثقرشالعهما
عددأليموفينالفيسهيمثاعوةإلأ9الأدءالاالتهربرألمرةثث5ةإا

دمحبأفي51رسصنوبااكروبهاأوالاقألممانكلواأسهضبكوتبمإاايمدح
هيئالمومهابوقعةمخهأقهىوةاودفةواامد2كأقووافئالدممرأكؤ

ئااسدسلمهبرنمئصمهواق4عائاتاكهدحد0012
آلمحالطفائاثقاس2االينإثى9أاآلجأهـسنشمحؤأيتهاحةاكلثىبملطتمةابر
8ناقاناباممتاتمثاشااإسوقوادثقىإايهقةمماقوابانخاطلىاغوعفىقةثا



م

لهجمهبيراصخبرأصر5لد2ادبنءللقالاديز2شوقوا
اخقاالصاالمعلىانابعقلثانظرالى

ثءعسارلخهكالمهايابراظ
فكئرهلالطللقيىبأهـ2الةألوهواعدتابولقشودايهةوانأياهذان

اصاععامحعاالذىومبراكلليهقهالىنبىإقبهالمثىكليأتالصادفاهلمالللؤجباالالى
ولثمهـطثرومماأهساماحمالعوالا

اشوىىؤلىءقف4برىةارافىأيها
الىنءررقاصىكأدأخمآنتلواثصا

لماظةاناورإلىوقوفكم
رئلألألءسكبأرهطتالدا

نزاهـوسوتإزرناءمورتمأوقالترإجمقرنغاليمطكأوا
اصهيثيمال2اإخالثيتبةخيؤ8ء12أنثرر4معتيل

أن4تافققارحزا
داثدواثهموالثالةعفيكرهكلهاهن
داق2أهراهالأثامهآيامن

3ادمضعندتؤهمياليايخوميأء
ءواوتمانتوادآهـالىءءلىزاتأإ

ولدووالدعنالمحأقحتزيالدااتأ
دشاهـعلىأتابههطأونهايمأأأزت
طاردفايجمتءزداءحموشهاموماااق

اهوائكانةصلهمنياكاحعىللتكربوج
امانداالزمنعلىبهنحاتكنعلةءـخنى
نىءاثالىل8والمىهأصىواصأتاازت

دزلهىابال01رفآنئحاول
دءألياوأرباالظمتثءفنغديةراسكن
لىألس12لىينءثالهسءنالىدااوع
بفألموىاأمنمطفنىوطفابريهياذا
لزمفحوبغضلىيىءصائىااورىعتتو
رراففوالأهألهاخبىاعدإلمىات
أجالمرحمنيماكليمايهإميالىءمو



المعانئهالءوأحوالابطقدضاؤتبإليآضروتا
هـبوالىعيدالوزجيطكنجعثنءها

فاعيارباهتءقدمثدقىفيطىىهذ
دلحاءمنكأطيفوةتدكأؤدثاةإجمألة

اهمثاندداحرفأطوأداكلاثل3قإهـيىءبننجالمجيتارع4ابقلؤفيةدةأ
مأألطخرالنيحعبصاابتهصااعامونجا8قفئإكأةررتاترأدمماليتهافيألثشةالإفياأفىتلأ
ااظامق8وأيرهلولمحقهاماتانفأحبطأمخصلاعيمتجأأأ
لقةعاجكنيماكلاكعماإهقىاإمامئخولهاقتلؤحمنعبلىكتكلإفيالتهبهغرسباا
ا

ونالمأوبالمضقعيلاهاظذظفبا3تىالمالءحماصكيإدأذعهايىسخاهأ
اللهدديتحمأي4ةإممه0ااخاهذولرلأحمرشصقأجمصنمينالاهاظتنأ
اأاخرتهولءقتؤاألغاصبنملرا51جألثرتهاتختكلةإتلهـألكأمالمهأةأ دوبا

اهممدأزكرياأباهاظصلوفئعموخميذصألمحااظتخلضأسانهاحبدءانعرممأ
بنوصنةمحنافىعلىبنعاثمانعهيةقعلمثكلبنيهبمأممإكربفباكأعمتلىمن9مأثاإ

يومطإناصرؤانجاصيرةبئااقهفىءفيءاأاورءإصرقتلىةأرجفىايعجنكريى
فاالولى4وحلىاصماهعخلحموشبنحملىءشيفىأتأشاهـثأحمافيبزث
عهضدغوقلمعىلىاءبنائهاررءهةلورؤالمأبوجععهـوباثثرقهـلىةوأهمىليإد

صبنءباةاذءوماصاونفرخ5يفغممنانهلوسمهفيلىالمشمدموتأ
4ألىهامقمااياؤنهوجينابلهرثوةغرأرةطهظثالىأكادفئاا
أباسبدرفىلهومارالبدة4أببلىعىظنرصةبتصعبنإحارفصزلزبابهحأدثأ

طوونعطأيرعبئمإخبااسقطثاوءمذةممولمتهلثايهثعمكأيآهأربدبونتيفال
ااباهضاؤبئوقضوركىااحصصنمماكاشكيئثدبمفئللهطورةدهوأصهفىءغام

صاناالدءااباكأاهقءقأل4أثآزيهطواساغتدخفئينتزهلهواغيخاكلهأ
طاالملووحاكبرفثإانكبرءداويانأثوبمدأرمحلر9اوخضيم

ااالىلدلىشا21أنأهأهادءطاا5

8اأالثبهرفمووصألرحعدبطبمضبردأاكمحبىعمثأص
كالعاافاهـمصءهاصدبمرصووهيرلشربءو

أشطريماودوآساأضربورىنيقزثرطثألنهمرهضةداباألسهلننلمحىلىأ
عرصهنقؤبئصفوولر1دسهةرابأطأوهـى4ورسواناثةلرثيألأزوألبوإ

أهمايتألطالمحدهاتقهوليهنشزيدةاوياماوأالبئفلرئىائشاهى
لؤاوءآدىووعهفترلمىةةهآرسآءوحطالثهآقابرةاااإ 01ساى

قالىكمةماةبدانمإسامنلمحرمترميصثرابمدالحرمتنتممشحؤازبصيءممجما



ع9

أاتقىةاثىأدووهررعامهلىاهثىتلمفحاتقا4ؤثلروخادخاللقبينبير2مىيرآدمت
أبرفئءأبوأجمهولوقىزلمصثزلمبملهرةالدقاحمهباأتظأهـ2فةمذاالثىألصقالاصحاا

لىقىلمنموأيمعزذكؤنلميهيكهارامبادةاإكطمولمحاالافىافأ
نيأليوحلمانهلمبلكهـنؤءاشادالىقالرتهعمأيافاستشعقوااثإهمها

ءألآساللاايهمء8إالنإلانجهـزتمبندةيقدهـالالعاصاذلميههينبداراالنه
ؤثالمموثئخماالث2يطفىااننقيلؤثلالالماسايهاءنجااانيةالىما

كبيراساكهىحمالقأطقيائثدنببتعااآلءريطلمرةفأوضةنىممرتتمنىومنا
أنخانرهءنممذاقاذاولمورتمحلم7داكسفاأحمايرخمايردأفيفييووءصا

أأأمنوإثءواءبامأتكتتيشانالةزهأنافىفياانلممأمرهلىأةا
أط3دكأفيفاطرزو4حمادناتالئاءكثاله11ايرصاوأيضلوضالتههنقثىتهل

أخيكاشفىئةأرأصورةخرفىاكأءؤفيزخكشودلىفلى1اصوحمدؤأوى أفيكأمافىالماأأإفاوعجهربنالمدينشجلسبلىءينإييكألمشيمااتبم
أهـوسنلمحفاإصاعااكهجلؤلطفبةأفعثباأدصأشباثذويرمئىويهـئىحثبئا

قابماا51هذألوه
ءومعهلهذءأاالص4سمءايمعقألىتر أوعيونهأضهسارهبهصديتؤغلخاقومإإثاإتتحديوو

أاأحفونهفاحلأرفهبمث3مةمحمطهفألمسمحأيه
ااأ9يرءأآسفى1احدادأعالوءسصاوهداموفطعالقهومما
أعريخهإنزلاشادتومثىسنماياضااوحب

أونىجموباعنضىويغلجمثصءجهـهءزأنةتجثوء
ؤلهمكآضألئمطوهيريهرررالبحرىبم

أثهأريميض1إإيسردلؤعهأاراحزفءإرجاداعهلم
4يمضقلىبفهبرتزفحاجمغاثيهالتالمجاقلىاصاهصة

ايفاطهئدأفيإبعئفكيةإبهـةانعهفىكاللئهيملذأيئت
اكىنهآلمإديدارةكرحماهـمىءصردجههـوىءوافء6إأنمثرك

اأهىفيفثةبأ33ألهتأنث6وصاأتاكأيرألبصالبرال صوساووكلثءامحصجممطاجصااإصاعبماأإأ

ته3صكممبرةغاوصحمهمامابهأهنهاثثه
4نعضإأكرفقفءأتقماكاغلىصارة11يقافيإمنادا

تءكهادندكأكأيمكىفعى4صاقلىرصلىهـانرخجثا
ء

ورحسحعرضنثصثمعتحمتكندحمزتت
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نيايوولوماوردىوروردقوتحوقوئئمقىطصماهث
فيويزذتجرهرىنثصنزجصيهابرىضماجرلىاجمتماىضا

نعمألبعدقولضوقبميعهجلىفيالؤولثفصنكبرأ
لحبمأتاثخةانراألداالف40حمثمدفهإالان

باءدالومدفيصبركاالخافذالتسببو
واجبألمحراعلىين2نعمنفأغيعمشىئقاتازاكبره

كاذبنكااناسقللألثابهاوفىمأتمسزالواألفنلى

إلمسنبااإليهمهألمهذاقرللىولمالئاكهبابثهااباممصسهاألشعقفيالمملىك
ءااك8ماوسقاوجماهالتهكرمهياهالىوقهدضهفزكلألمبامكفىرفوحواعطثئ

فارقامنانههئماركوالثفيهمإهـالالذىهـمواكالمباالعلمالىينهىوياهلىوا
علهقبطولقهااداعباتلفانةالىمآصظنرلأقرهبهرهاسنالاقهاصلقر4

اليهداصهعأنوومنؤلتهمنؤوئمتهاتمملئبطئحليمحلىئعطفاطهوازقاصرءف
المتآلكاكينادوآمجاهوماله4نفآلأهافهوا4أعاؤاحسنويوؤإللةفى5ثرلهو

روئىوطرفيثاباالرواءوبفاءنظمفىوماوعدررعظمهلأمماألتمنش
ةااورمىاءاوضالمضوصتءاوهواهاموالمنقوئامالمعقوعاطدرثضأمقولاأود

نيل11هذاخلعهكومنكالشقعنكعتجافظهوإلمفغهلىنعطاتههأموحساخمهاا
اتءأكدوإنءالىوروحاتماهمآهآالنهوأألنعاساثاعلىأالنعامآسهاأهشائم9اله
يناكل2المجليلابههثعلىايبا2أمهذطاصوصنرإفملسهمعباعلىلسيلئعاأننه
عمكنؤاثرأنضىوحبيبوسانلفسانلسأذعنهذ4وغيرمخاةمحنلقةآقهامهاأ

اؤعاااأنءغفلةكنلىخلىودضهظاطواتاذثمأةاافوقدطفلاوالروارس
مؤأوذلهدتكأالتاالماوخلحزراتدصمماواكلزتقطفيطوأرخئعنحاض
لهأيوفصلمدحملهحألالممارورصعلىوحملكرهبكالهكوةأ4أمواوقبلت
انبدسهـصظيخاناويخعمقأنجدارأيريدهشوموحدحلهمالقمالىأجكتزصيال
01فهلوفبقأصواءطاوصأئهره2وقكىقهوالممرهكيجمثوإيميصفعق
لأالاثإتزءالوعطاأنوحيطوبئلثالحواوإيسقطينيقةلموواذلةماألث
واليانهسهامجرصرريوعلهاووراقغعألىوهوءآبهسورنافةىجضانهاواح

لووبطومانهنينىاولمارربيفلدكاهـقفاويةفاعليزيدرتئاثذوروهوخي
نوواآخرونقوبمعليهماعأقطوأالمحطىلنأهلمحفهاواستعاتاجمىبطوفانعايه
كانكلمفىلموجهماجمروحاافىنطلىيساكننأفطروهاهءمجماليمذليوانووآ
وهصةماففتبال2لماامعىوأباوممآغشمأمانومخشمهمكانورأثمنرالماهوفا



كقمموجفوقهمنموجازاغثسيهوجلوأنمهمحدهواكلدصنعوماموجكابربل
ئعواوودفعهولافىاعواةادودابهاقبمالموواصبىاهراداالجغوالل

اةاألتسبسفثلىإساوااالضابابلجمنانابنحبانيلكهيمهوتضض
لمعالله4هـثوأسغضؤهاوحيطاهبعؤطفلوممارقررواينهأوصعيسازلق

اطنئالئالصيؤذللقدلعىتعذلمالعصلىكثمالئيةرأالداالىهاثيةااأهالمحمنمملا
هذفهيايالرهلماومنهلمحاعنذمقؤأاهاجاهملاؤعلنوظنائرحفىمناررحل

تاعفث1اكاهشعلأاركانشخوفدياضهكمالر4يسةهقبرفياةادعضتنجهةاسا
اااودممقيلإنبأافىمالتإةاهدؤدالدينقاةااوأمادألمهمىبالجمذلهخاو

يماأضرأفعااققماعهبهيقفانافيهاوامجمنالمااوتخفاااعالهالجوا
زلىائيلفادالممألكواماوصارأبضفىشهجقداجمفاررهأبئافىفعل
4ثالطلىشىثكومغاباضهقاءيزعبههصظلنحباىيرادضرفةوحاضاذفى
صهفايهاإتووبيالكاتحهضتالأوعوزترتوادألمحهءقهمالمتتغامئ
قيهىدبابكهبىإكأبعالقليئمرتشروافعيدلرالمإلمنأسمحطاو

ارزاكصؤواطكلفىثاشادداركالمزلطان

هوعزهنتوعزباهـتةسكلىافئببثقدرتا

81اءجمنيإكرتجالىجمهنزىفومحاءخهاحاقضتاقإرت
احهالىةبلبهابو1اطرفكراذاثلغلوالضاليساأعتايهلأادإنيلاصكلىءتصألنو

تواوالفالته1والقوةطهءملثموقاتأطهأفىاأسصتياوسلتا8غئئلمحدآلءاوسيصا
جمثوكتلمجلوابالمحرلماللهبكبلالماهمئثامحفكالمجبالىالتهألالىفهقرااأيا
منهارألادء2رفاثمنوافصتارصااش11يخدثةرشصكراارعفىلهاتنحتيخ

إهاكوضبمتزمثثفىاجوارهببههامهاءاقيمانوألمءأافليماأيلىااةطمن
هرصادزةتراالىمالثوبدوهاجروابعدترتواتتغ

اذارضاإفييالىلأوظمألنافىالىأولفىءاالىواث
اربئاصاصئندفاوبمضنابلةجرياناؤفلزن

دىفعوقربالواحاتلىشفريهمرجلىشةالمهعهولهتتايخالىاابكا
اارزنماعتفإاوأيملىالمجباليماشواوانشي41صفيةاابهاهالىلةهـألةلءا

أكىيراحرقااوحهالحارسإمرقاأجميوموتمااثرىاإمححقأمرىالذلواكأإةاألترالاأل
الردلىفألئهـرتيبا2والمحنمىهنتصخاأاقاالهإحءلىا3اواوهحمهبلبئأممالى
صامغمحاتكيطسبمءبالماالوفاتوىصمر3هانأفىعسقءةتلهؤسماألمي
لأدحالتراقطهاؤىهافادييمءفىإءاترإشءعيالملواندوااالنبأ



آ4ا

ذهرهـبها3بمواألهواصياووودجماممكان3فتوتورهاازهارتؤأزهارها
األجمالمعلىجماروإفبمامجزألمقافىمنسحثرتالىظقلرقدأزقساوهمافياهصيو

ذاماشهااههـمدىالالىادالماحألنمأاءأ3 بمحرهـءعهمرمواوءورثسحرلحس

9لمجاأفىننأدوهأناشاهمولحثارمنهلىآجيرافلىاتاقىلدؤق
رفيوةاةتوآفاكتادءابيؤمهـبمهأقوصيوآثصانط4صيوة4قنمقثص9يئةثتملإ آااأل

سمحردهـىءداءرذاحرئصوحمىاءكرآدنمآوط5كوألىجماإئأأطأساوإبئ لىاط4اهاممدهالففالملىبسكلءةءأء
إيصفيرصاألنجانالدءـمىإثزحاررهكواابرالألإالدنمىأةورقأئأح

شضضلىثمحهؤىممطتواهطقيوصكركىفي3طتواصآللىىإمواجنطوأالطمت
لرموأامحوعاملمأرفىطيسقلثواصوتدوبمؤىوفىحمدلزرىواطزأت

فرفروالهىآواهلنهتولوقرحاإاوثالىءورادتاوغرليهتااصرابء
ارلىميقمسعدأئ4دضلىءؤىوبمهـمرىءئكهصسسبهرىمالمفو

لهطاةؤبألوحإتاكلصتىىاأمالىاقوىاتجمنجماهـصتدأدلمطلمخىممأوت
اتةظأدكأوةذبرنوخلثالىلثنموطروربأبأرمنتثثثومحدقأإكأرىءاعفىأ

اوتالىفطلسءأوالطاحمبمارأ9اابااكأدطصفعاهذءلىستم1أرثىأولاثبأنادتمفانمرأآأ وعلضضوءرجرتشهـصىهـىءد11كوبرءإرطغمىتامهدمتوضو
دثهاذوألبالونمقتةسالمافلطضنطوثجطييظزآضنرتمماميتىهطاص

أرصوتءتموالاداءكرأتغثداسمترانمجمألقافي
اميانكوآعهاجمالفوالذىشقيءفءنإلذلؤبكلصالشتدا

سلأبادضألللهصعرمزا2اطكأدياكامهررا
صيثوئا3مزلئكلحونحررضاتخأطهتامرمبمااأايلووعئإثذا1إبرإصجوالىظ

امأسجااثوآطءربمح8رزأراالفلمحرصرمفأرتأهأكأعاوقدمى
ؤإبفطءكيتواهثنسلىرهساجمنلىامحأصاإصاوائؤثغكلىبممفثىكمواأثولمح
بهطكأجءطاةحيينثوأصإصهفية4مممفلمحابإكاماؤبدتفىأتلمحعبمأالطأا

أباشطخآطالردو1ااءاأ6احطأهـاإاااألممبمصدابمأإلمائأءأ
أبمةكصركلرلماولىلملىيثءالمحئقيأأتفى02ئم ء101ألاأ

4وعه4مؤلىباينبءإآاشهلقافصءخجمىواسإدنسيرمفىة
حىهـء



حجحلجمخحهحىجمحضهـتصتححمتفتك

33الطضتلمثركإءتمافىباللوالأنإقسامأوأغتتثايارطاقحمهذأوةولألتييهلتدأ
ع4دإلذءأفىثتاولمأدحدإغرزكطزرصارلمحمايرفيداوااكنتايلضصركط
الهلىتجصإلءمجيمااكابعحالوادتررلتهـاثجمتمشبىخضوباذذاسعه

أهبنف2ءفئامنقلىادألهوشبسمجملأرسلنىاحرهىكأكماصأذاوداؤطرموئمع
برلىالىلالهسشرثوتهـكخضانسدأابخرؤسهأسملثاصوأبراأالثهفالمحمهت

زنمثحفاكيقاجمعدبربغصاوتالطإلهلىوظأفىءقىأللثنجمرخخيرمقاليلبرفاناوتتو
الأللمحهلممطووسهأطهانةجمسالمصادلى1ءإلإ

جملمجأثافىمطكاامشبذااذثصلغكياةناهاعرلق
أحشإلركاثااللماضلثاألىأفاجمأدراعيايهىساءههنة

تإصألخماعأباهـبمانوادغمدسباوا
إتولرفا3إاندااتصاالذىنثأسصءفىأواذاطا
بهنئىربرثفاءلىحكىمو6أكأاثببنمطض5ؤوفدم

وؤرأن3حدأصتىبأبهحوكطأجيماشوضاشاإلؤحهسأمزضفررثالطهـالمجملعى برأقهحيادسدكأاخاكأألةاإةفىاوحمإعيديناياممنامح1دطأ
صماثرجمصمقىعفأفةبالدهاسةعلىىسأ9أدكرأفءأوأإهلخوانأفي
أأقطاتينحفىاا9اوناصدوادثاهأبتمامحااوماريرمأومحرص

أحمإنحأأظءوأنأطاناثءهقاههمءتصهدغسعةإقشصماصاطئدالثالم
كراثلىتوثبرتوخآعمافيولألنح4ءههممونلىأةفءلىأئنصغضثاحال ألووحد

أؤتحهوودلتئتصءمنيطامحنهااللهضىلصطألىص1سفواكأطتاص
اءةءاصى

أنألخطاببنماإبئىافىانهتآكاالشاوهـثروهابوحعكلءاش
أالناحرفي9دييبممغلمثقواثأواصغركطع4إعهبصموفشنيىفىفىقهثأبهلطصيوق4

أأبأسفأبرلييمدوبقىئماسكضءقحا3اوءألطأأنباثأييا
لىطةطصمطوةياعهلمولى9اهـاطأأصرال

حمآبئبربسطفاثتسءطأقضلثسءزئبىتشءثفتتأ
بوههنطكمعوخم4فيألصة1ألعتصنيكأساءيم
9فأللوفاتاقىحى5وإكالنابسصطصعضاؤأحوأال
صألدفبصيصءئطألادبازأءحممتالث9الى
مدثدذسكعقفأيئواع4يهطالهـهـسأألمخا
ضسهر8حئطةغعفاآفاؤةلىءش5شءأىأخمحاصأكحرهـىسص
شصفيزيأدةءسىاان0أصالكأهةممىوأهثأزألىةءث

ئىحصمرحميمصقتعحىعديميم



13أ
يب

بزؤشهوصاسرارومدهو54وثفىهـوبعفيهونأده
بمرهالشريفسائرهنحنالمحداهاتذكألناع
ؤهنلمعاوأدآسشتى5انيالؤيئطأحراةيأو
ءسةناكالقلثفارخصياغابمأالبراكأيابر

بأعرصوزالواورتعائعطاررصاإثصدإبقضوارحم
سزخادالمقياسءلءسه21رفاابالمألدكتفىادلواعش

رممنةدثخاهكاسصتعايقهءةساادأضىفى
ؤعبروثسؤرلمج55مأالمبارلىلىءااطءمقوأ
هقيهمنإصثرىاإهيتمابهـككالىفيوظاذبةأخصاي3
ويشيوفأخهـاولدهءويمىمدمحيىإنبىباهـناتصصدأؤخ

لمساثوماوالنفعصزعىاليئناكانابإفبزحنالأحفىعو رةبالهاأتافطتمباحكأداعقبمءأقرافىبتلةءإم
جمرااهانةوأةتارسصيهقىباطناقطوجعأيةسإاتالجمي1ءلىكاناإلس

4بااةاوفاأوالىوأيضإحهءنوالمانحفتاساإلقلىفيأستإةأدء
الثهسوصدافىتازتاناكءادامحليصهاوطكباتدةاشتواتنوفي

شءألوأتصرءارصالداجالوءعرتإبموكراألرصطهصرإقلوببما
لىكطحرامىاطواربزمنبم2فاهـويقولييهبيوي3اوبوا11

11اسالىءاواابئفضلمنزالحمهطااحا1إاوذفهبألىدرألاضماةوإ
نان1هل1115واسثايمافياشاجمةذئليتعطلتهاصةولى1سيالظراة

انادوكءاالموكأآاهداأهـءيئالىأخبارهذازوءاطلهسمننيناعىرماعلى
قعاإلمونزولوعهطفىاقهدوبوكعإتنعاوبركاتكلصألمةطااجرامن
انهوايعموناءاظاللهلهفهدجطلؤايعربمعاوآتعدإلهأصألأنأناتةأص
أسزبمماهأألدهثصءتهاأمنهاروهوادسيدااليمأقوةابمارواشإوونهازمم
وانجاقامقفئقءأنؤائافيقياصهءواامحهارفئمنباطه4ءغزذوأشعؤهماهمن

وفاشامالأمحلىههحنالالمقراظالبانىطقصررفعناثفالميوح
ئعافىوالتهاةإووناافهافيوئامحطوالزقطةكلهثئيثبههتمنئيإهىانذي

رطاالفيةالصمن4ونجعتيأؤنءيمةاللم51وردبشررجثىهباضشياءهحب
انغرلفهـاثواأةاةووضفطثالنابهددلهواوأنوألالبأئهذقهلمجثعأعليهيمقش

ابةأطكأباذادوكالمهدوقدفبرياحرمهمظللوياللبيهفيصيضهوير
آالساترأنهنءلىوتالإالتسدسثرلملطابألمجاؤواالهاه5بارعثلاياا



م1

األجمألصيروؤهـلقيالىل5اصنهرمنكترفيروبكطهومعسزفرهلماللىقا
يخيمذفىاورشتهوءبهقوالطنايعيهتعاقهفالقهفأكمىيميعديوفددسيدافاشوقا

خايسنزهائسالهةارثيتيحمبذماته81إشهانإونىتهوءإيناربةاءمن

وأالمجرنلمحننرخيمندألإورصسةظدلىآظفىألمااماركأننإفيبومآخجممرإ
ادكأذءكلميفيكواأنبائوطدإردبنلجافيآجنملىودواكابرأءفياتدف

زهوجاحمعبهبرحمثهأفه5تفلى14لدشاعنىخلثمهسعرمنفىأتعافهاذنبايرتفح
وانألامقيالىرساكدرفى
عركىورظتاصمبالوءومندى5أكزمنءدهممنتىإد111

افتوقكاتئابمالخمرمذنجحتمواشانوطانملعملماغداا
عميمغتىاؤوفيجمهاجوافىوفىءحاولمىءطكلووسيئىانملون

قىؤومةصثىفىيممربئوكأفوشرقذأخائوقائجمنمملوأةا
آإلأاحملالحإالرألىوأكأكماؤتاسستصاأراخرىلىعصوفي

آالءهذاياشسرإىافيلآضأل4حاطو
ء01فىافىلفيق

حاردمعهجمولمةناعامامتمخالمسا
دكلطإاخدمهفىفصني5ضهاالوظئانمممالؤآ

مبكميةهومممالكهأ
ىقتتأئثوألمهبغنىلالمطبةأم80إوأنحزىواللؤئضصمإعوامجزىالمحرأ
بكأسولي1ارمأنليىنىالمالوالمشالدئفييروايبمكلقاواالمدح1

قىتتبألنراةارصكثىأفابثيلىفالاتيفالطلوافىءةلىءاوواضنىوالرد
ننييىويهمافيبثحمدهمايصلعطفىوالمربعيبوروايومنىإليم

نعثهتىبعنرهبتكوءبجمىةديخألصقىسهساءشىاالحداصنئتةال
فإببملمحصاوحسقلعيردطعمبقهامهاحنتىوإتنقيبصمموهظنعص
جماإمزاعهامامغضكاالبصبوونجءااصأمههثليمحصهولىتثمابكرحر
مبصاسثهدسكوقحماحىنءلىزضمصءوثصاهاتمابصثدهـ
صقنهءإممارأكأبتموجمعيبفألمافنىماءيبآئمعاطاكىلىفثوء
أيىنشلىطنبتحئوهتتئوالمحوادثعنهرمجوانثميىموملوأبطبهم

ألىوطهـظءىةصأتأبهئأو
صفائاثكامملىكصىمقءمملمنمىدكلدشا



ال

وضناقاعرفاوءزبرمنلثطعم

دافاأنتأرئياوضكدلىمقايتاى
طودوادافاأنثوفهثائشكاليا

ةبىالموانغامتواعالأ
ومراقىورصالومحازايلثمينىبورهوىدصت

أمناىصبهاناىفدةفزيراهعابزركوافوهيوا
الراهمئلفالوموةاصناالمممضكالمحاهمعاثنظأممايمممئالشا711خظ11

شلثهبرهماتعنهمالرعندالمحيمهلضلهروالبامالبثارممناةااباامئكإطراساث
مللشإثقسصاافاةااثةئةاناصاالمجنممحعزؤةيثسناظثتؤإتاأرا
وقمئاتالأضلدامحومعنكضالمتالممأئزلافيهمكميالةسنىإعمىا
والفمممهراأإثيافالأةليأأهاتاجمعةاوالبفةاألصصبن11 يعهءمث

امافلشالنونالساأيهولقواأفغواافميمدافهلئظيثظفطةماالذايحالى
ابمافاثالكتاأفيةنعثلىواألابعدئعلفإ

محرووعاجهرلىهانجارمد
صغرااددةخلدابعؤاياديةبعركأدميافىاةفصدافىابنركهؤد
انعراقيضااهواذهـوعروافىثبواربعةالأحعسئدنننتهدنثأبها

األصههالهضرنيجملسااللشلدركالمجأيسأثممياووآهفىىكالتبدءخداا
لعهاائأةروهوبألةصخاو8وعألنبخزجهخاؤخاذومملىاث4ألا

قبهامةزبما

كيرتاألاومصنببكاثىإحلمأسأط
هتنهنىافهوببفلئومةينهةمومهأكساسعنهؤت

دسيكممدركقدجلهلساعنقطخوأذثيامحووهنسثلهافروطاضلظ
علمةالساخلومشواأإوكآعةاختلطصنىالوسوأصهراوزأديإلخوالوم

اآواهـوورثشلىفارايالئيرحمىمنجممشأماوهةيفطوتميتمافقالوتحوإث
وأضأقأظثمملههىعلعهألمسننصيمأحالمقحمنلهاكارماألموأفال وأننلى8يد

صاالعائدماثأياملطااثوءالصتؤطأنأق
اقفددالنجيماوومدقاباشالنعالعأمككنىألمنك

إعههحاظتيلثوتالجميوثفك
اوللطةيجمهبالمؤدفهالموالمنهييققصيدتهااأضعارهتمتلحطهه8ةكهـقشم

زهوهاهةأورونالممألالىيتمي
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اثمانمتطمعدنافئبمافىوانآةضق4مق
يهبران2المدباعزببهثهمالطمطاقألاقلبمؤق

أصرفىفلمهصحطليق
15نمشإلحبهمىىشثالشيدامردتصمنء
أفشاهعهنظطكأتأشغاننمةوإذشوظ

إفراهـروأصلىذكاشاا

ألماثئمئأدصتكالياقاعنهايثكقمنهوما
ظفةالغمعدققرعنقامحمونداثالىذا

تمإفاةتئدهنصدخة
اساأظاهنلمعبأيبزطرفشمنهيحق
كهاصينااقعاظكاكاابراآلالهودوتذعنمد

بقطرآدقيمسهلأتي5
إمداوىاررددارضصءدىأاةاكامنكالىالى
رىطأبةباممقةرثحيادىبهدمادالألو

رمحصفىتنشدنوبمدثرلى

نعلل5لهتيجمىلىؤاممأراروآممر
فىوتىخروشصلفوكوعقىااسبها4ةومآ

خصربرلودرفظو

دافقجمثثهأولمانخظتييهصةتلمهزبراهـلهويم
اضدسسوفثناأتصعندنا21اإتإنا5لة

زيرمىريمتهلهأة

خمصانفرارارأثبهساولىحابدرأصاناسابصها
خمراقافى4رريظءصهراتدوءعنأحن

ىحالمنءاضمآفةورط

اخعدرددىتمعلرثاودلىمفىإةسدهاأناذها
أصالرداصلهفهيغثولمصرجودبهفىنىىماضرمق

رئلحاطالىلقدلمهف

آئاافحهتثتفقالسعسألمانغهنىؤكأان
آالمحأالديندئرط5آ1لوإلةتاإتواخة

نجالرأفزلمانلهىهـتهـ

لباأرراترععهكلأصىسذماءىثىبهاا



وألرثيثااخأثالوايفطيجائمواإبرت
درءنألداأضافوال

أبفانارالاثممفسهئمأتلربانالهىعةثا
االىاعهاثأمرىفااهااوكت1ألأديا

أتوهـغلدهرطااليزالز
ا13برآلقرأمقفاتأهمروصرتفيالي
تدصحفانهصقأدبمنصااةأمابطمحنبوطا

اليرلروتيئارويمعل
كامقدودهههلمثحلأوءمىةلعمربرأيفنىكنتا

ومفدازئئبيهـأومحدودهمهل7
وييعرممألاأرحاثفىلمجبم

رادافءصههاممفىرفىيدزنارالهتتصك
افاواصذجهصرتاالغالوممطعلااذاحثى

خواطدعالىضمها
افىماضنئ2الىرمفراءإئأتلى4يبكأمىاللىق
فىطجغالروحمكعئلىعلفىاتدراآفىإأمحهم
صبرمئبهقرعنلىليممىط
يغزالمفمنىواكبلىالمضوجءتمنورلىفىرا

جضثهوصلالذازبحدمامنهطرفامثلالشكة
ولدباخرهالاالبم

أمسبغدأالةحثانهمأبنساالجموثأشىكا
هورإنةإفيراففساالنقتلىىههواللىقيا

آيرىأصفابوصلىذ7

أمهداقدبمأرصوارحجمرلافيجدتممطصد
كطولىهءكروسؤاهد8إايلىطوسدهـجمهصىوا

ىزصلضذكرويعه

قأزبالنمنصصانسبئفروهـأرابإفىامأ
فماصدوااهحثالىيركطيقنىهاهترق

ضرىعظيمرىحىن



3

فىطيشفستهلىمهنءلىترفملدبئيثمعرىفلت

عزثجزىقىإسبيلمنوصللالىهلأتم
رلدهاطوللمثانمله

ولدآءجمإألةوغالالمصضؤت
ألخلماأممالمتالهشهوصغئموبدووالىشو

وبدحىهشمنات

لمكمدقلىالصكلروإلعالوءؤمدنالمازاظازكلل

سعدعوانصهرمهاثثمخأشبالقهاقعع لم

صجقيامقامسا1ثسغبابئهـوئاشدةل
اترضاحىءاجريممفاقيلهبو

صىصمحمىءفي
خضهيمئواجمصئعدخفصةس3ولسبا
سمدفثاأمنعوعزردإلنهفقووكىفالذكزاك

القرلجنإبتالثمعرأ2و

ثما3مئياقذاوكلمريمصنبيطئايسوت
والنأسسزاالتدمدماثيائالاسيثم

هـألباأنمعرصا
جافيهفلىبامفةاتالندايء

ايراكهموكىىصنىغأصساتاتيلفهوكاطء

بهعراخفىمناديهط
وراوفيقاأئخبالىيوروالهمحسيىبق
كاجالاصبرواامائبعسلمموواحصايهانوء

جمرىعناأاصرفجمهأوما
حاوسلىاجميوامعاإأخمماحق

هامعإلمعالتمغخوظهاجعكلامأداكلةأذص
إحماثأشططاصيهـو

يالمحياةبركالطوقوؤيناااةواقوكنى
كدوفمىمشكلعالثطضعهألفاقوصاأستئعوائ

يعرهغوابرفثيوائقداخاء
هىصفاواطراكدلةشقوبرأحابسيممارىفىجمم



وهـوبيشالمقدصقيلىكقىيرأقداةيرتى

هراملىاب5رأوابوكل
لبهسؤرإمنمطبهوألدحهسا

جمهءأمادافههلىوفبهلىآزث
شداالؤرموالمنلهيأمزا

ونثباألدواهخناةمناممرناة8
تونواوتأخلابركاتمتظفمن

برأرزاكاافيفيءبالابت

اقدواحالرؤهرمآوىوصدارهرهتاعق
الذكرلىالمجلتحانمينثوتارافطاوجمذنامهـثرروء

ايالصرحملىءخهومم
ملىاىقىح3افعنوالىلمبمجملحءحضء

صللمغااقماخلضصللظكلةلثأ
ثبربردوكامنمماعخ

بذينمواظممعاداهمؤصصفىورق
أمنىالاهحثىادلرثاااسأوالىلىوأ

أصنواانىبهشفئئولم
جمما2اقفىراالقهلالىرواطاالممنفةاثررفي
فقافوالاقهالىمارواالظمالدجمجالأازاثخ

اصماصندأموهامفوطانم

كبلىاصوبماسمعمنيهلىالى9صممافيبكئ
وجفقجبلىهالمجولىواإلبابموطوبا

ومحرنصفمؤورمحاة

ارااللمحثيملوتبئآمعأاخقاسمالق
عرأمغغأكالمنعجلائفأل5ثهدالؤا

والفطرصوةوفىمع

نواحماافىالمشثورأذنوااالرواحوديةمى
حومئماكدوطاحأالسثاالفعبةومز

وىيذوالدمعهاهوفيذ
دالمهكالاقهـواكوئهـجسأائكيهـتةكق

دركيفتفوطوؤوادمدالمينمكمأنا



عى

11كزيهإىشباممصكلعوشوماسويهثجم
113نناىلاهبئو

ءسأ8ئركنءهقآلناهومروع

ألأكلفىاهضفىشبح
أ4ياقه3فعأاوامماكميوخنممنامنشظ

2عااى3موخهماعافصمصبرابطايتطلم
الكغاخبركماو

الكي2صإيئالمحنالمطرانههاإلءعإومه
الرهيمانبهصلبنبى14يالدكالنمىافوانمطوا

عهـاكهلطلمحذكألاوالمغرتاق
غخيلحلىمازأعدالمجبقفىبابم

صرالخيجموباصلدمافهـأسنعأصلجوإل
اسجوجحيلقافو

حبسوصمغفرروأسرمارم9خفإالسقواقيم
وعيمبركةصجلىصقومظاخمميراعااجمرقي

غوراحظيممسأئرفمئ
أخثتىاالدألمبوإطشاقياالذىعاكوآبكق

قايامهذفضحواالمعذهبفافىثالمعنص
رإفذالجعلسغاتوكل

غصشصالةورولفامنقصإلملىقداحم4
ثألصعاسع11حماتزاسألانيجىفيتلربوايرآ

ممالبرحعهراسقئ
امنصا5دالهاديبرضاثثا

صراحراأمالأالمذبالىشوفىنهناب
إهشجسنثيخللسطهن

يمعظامحشهأهـىإلخئطراميرىفا
ونفرالفاظنالكلجحلمى

كاطرثزاأمذننيكةثنرا
ةلماهثناعشاأتضرانبفافيمجطيللىقنهابدفامذعنليت

لمكمرلئحمارنفههراهـومنهالمظاعلىالرقةافهاهصطلكولمفعهحعرا
صاستكاقواىخمنبذهعزمةاذهوفزضيزابهفامهيلن



أل

عععثيثعيى
فينهتىدةأقصباافافاا

زررلهاباعلأءاقطيىاأدجعلالغافلدلددبفإاألأئمىسكةو
نمهرلدخلىصغاجلقفبهمجعللحبآالصلاثحةاخقصرازيهيثقهدهـ

مهكاتتننهناالستففنيمهثشيضاعاقالضنلؤتهنميالكاأءفابرالفانضثها
تلمقعنالثىالنصارىقاالمتيةإنىقةاءغؤألولثروآكخعبرسدقةاوذهفاه

ربفيانحنطسحدالىامدقصقاوفىالمالههلميهثكمخألنماألىملعها ء

انؤدوداإلبالوحممىخائأنجماألسذيقولجثبةأكحشةءوزآوالررم

ناةات30وأ3واليالضيأسةاصألفانهخال03ةالحتأسداآأإأبىأطااأ هـراشثىنءاءيونءبراسنءأزلىاةصوابئركداواشةء3أألفطء ألشثاوبهراإلمىالئحيلائالاالىوأولالفريياءسجعلها
وأضعذأةسلهتألمحصقايصنىفاسرتايملرهش

لانهذاحيدلووهىحاحةإث8نأعوييهعصقاسخطيماثأ ساسى
جصرناهلفىنمااهذا1اجاصووائعؤةحملطلالهوث111ئأرةباإ
لاالموراةحىبرأءعداتخرححأرةطذوخطثثئإطبإألةاذا

وكاتبمث3طسةثأةأأخدتهاأشالذىاضتدوافدهالعفممابهخلميأببث
ةهكاهحثعممالنزسلحاالقاماصئلمرئدمقوإممواعيملحصضهذهـشءلبها

اادهـلولخصوضإفىمدلدكلهؤافىذبمالطهبوحملفطهـءءا3و
ءالمفنغهخما2بروأصناضاقسيملمجمعاميونمطوتصذكزءفيؤءفياحمنههـىصأم

لميهدسءممهرفيبانارواصلافيصاللفمرامتمالطأبأءةالنصرادالملىفى
فرصفذقايالنيسةالمامليبيربرءاااصوماأحؤمنايرمكلوضزةهتحنبزكقصاباقفي

فىايوم4طررشكإتؤرممى1نالههـففةبعونرقفمبممسزآإةاذااهألا
لسوبوااوفلهيهاأ11متاذالىرعيةءاهواةإكاناأوأيهالذاأعبراا

صالم4فعاتناتارنهفانصاسءثلةوءاولسصالطألنحتارى17ادهمنرااهال

فئوجنظنروجةماتتانمأبلعلمهأناإلانةثشكأدهأاوثهفالفويدقيأ
جشما2فرةالىلفءثؤانافانارمطلألوايهشوعثعاساعميحلمراتباعنوض
انهؤكيهررسطتواةفيايهشاارءمأمانأراكافهذهببغاراإهن
االيئهولاهقهطرجومأحموواحاكللماااعتترءالمناابنبهولوزسا

أليأ1أوامااتفصاولطملىيرعقءهؤظأعةكىطالمسجةلمةناتأللطوإةحلالعم
هـةاصةأياجمراممرونحهنقلةاعمثاطصقفاظيئههلىاإآفكابالووإيرلرقوا
مهكثالدبروانةفىضتالمسوحابعثاالؤسهءالروممرطهبمموبثطذإنمااكلمتا



إنأناأفىمهأطاا3جمايرىاقوىهمدمبا

جنءأالدبئ2ااغفيمافععفىأهئألنلممجرىو
4ثرهـأادسكبرصترطماضيعتاىالغاللسنهاذا
عيبضلماالناعكلملىىقكمأكفمتأبيالاز9ا
ءنمإأاقصال3عفلىاوأسعهلألعكلىقثى9فىضحيطم

بموداملبضضتهلةكلثقمرتشدمحآألمني

قىسصثئأالمألئزمراىالئثىالممثىتمحماضصض6
هبثغويإكليطبافطموارالىبهبماويعم
لىدهوضرامءالةلتئىاشااشصابسه
وانألسيئاتقووكانقهإصعاااآلرمندحوعل
لروفىاالؤنبهنأعكئعىاميأتذهأبعدلوتيئرفيأقرل
4أقالىىالهنحولثىأحسنالرلزيهأكعةامةخدرقو

زبهألكأرمدتقىمعقفاؤولهواوئاةولالصهاوظيفت

برؤلمبميمسنحرغنالدلىإاثأمفكاركلعةخالديرفىىالفز
عوتادمحنثمحهمىمثثائإلفيكىماصوتاىنجحوهاكقشحترفوصدأسف
ااو7قموأولمفبليوناالسفهاتالذكلوبمدالفأءاموماو
يرمانجإثاللؤلطافىصسله1لوماحمخيرنجمسةيتقأبمأكوثتأضدوء

9زبرالدهنرأثجرنجهباةأمهودايةمنىنصااصضألألجل
نغكلهأءالمجانوزمممت4مهصصتمرهنهوكانت
رآقالألىرنعسهندفكهرىااخىارضهاعدهكأ
وعطثرأهادهـبلتسانوأقاأللمحممىاولوأحسمنلتك
أؤاعرااقابليددهءفوهعهسالقههاهشدكفمر
دالدرذيربمالذيرموصعيإلىتفالثذصحتهكأقت
أالةوأنيمكهببفثإلوهوكرنركمحبههدممحلىهوذم
اأهالعالااوابةوصثثأكأثاماآلعمالؤنأ

ميمبألحغمصولمعروفااممهواأصوماامتوصرالخمبرا
اممائفىدهالمممودفىسسهةؤثدولؤحهنسولأا

اهموعلىإكلفةيرادبهاأوةووتأفقضؤم1واآفد
ومىعندامثمتكازرحلمررهواقيةااالاونرءو
رخىواكلخصرذافىءولأالهضدليثاليهثى7ةفينداء
قسهاتبعولمثكعوبطصىوتمثيعلوايصااقواينالىو

8



شجمانهيم

رااربثاثهرئحاآلجمهغجمصء
أربعىزمالنفىاامذاييصبهيلىاأثهفارمحقع

أرلىبيفسالمعمانااهنانممووثنعئتألفىبمالدأل
أكاللاهلعندابافطاوظافىوبثيكامعهاثيلالى
الثاأيااصهامنفياةئهذفيوليافاكأنمالثأوصبريمم

قألينغيررفكوابلتادجلىأخكلأنانرلىئومالآلفىتالىى
وألفضثواوصمماىهمعينقلؤسإلىاثرف

ئجؤنومعععنألكبراالصوممنيومساصد
درأباطنافىودطحممهةمةجموضده8الهـامنفرفاللملى
لهثلالززسألظمثتالةالفادؤدقااهثارطبابقىة81

إصالبززعاذافومختظمساإابطهـرخفىلىكلقى3كاال3
الممعملعئىسروالمالكندىأساثضهصثممحم13ى3بربكا3
3اهوقاحجم3011طءآل1صرفىطءاامنونذاألنيم

ءلهادمص01وةسمثقياثيراصامماووداووفىو
ثاسهلشلمهـاخفوصدسىفاشوتمفوجئم4وايحىرمنىاحمما

3صؤماوناعاشؤاصداسوءر9فيمإشإلبالىثوإجمسأءم
الحث37إماسمارملىهأدوهـءاللإلفعأظدأجررهـهةو2ابم
11نجنئنوابراعثيعنىالطلشالىااصهمفئهيابهونومحيألثق
كالكللءمدةوافىضاحأيثونالزلومسههعاةءااكرألث
أامسأبممافىادخقواةأسءالعاواأركهالآترثاة3ةكهات

11داألظتاالمحاثدهأعيناومأةامناروناأدهمأان
دهفىلمىوالى5افيبطرسو2يمععانهون5وصابقةاةصمى

تمثاهذأكماجيمصوولبصرهلوخفصوا11ندعوتا
الجمالياصنحلىمرأوليتغمهماألشنسطوروأوفجميعمان

خحاببهبموكىثحعانيقمثرنهمماهاعللى8نبياأللىآالالمفت
جوفىضزبرالوبوهوممغقمحعالووئىاحظوصاةكصالزور9ط

ألى2اصثهالم
امىلىفظامايألالعربمنايملثثىدوظكطإ

ميمععيممىإلىؤنامامنحهوتقونمأهن
ضطلمح



ياصىلياصءابعىادىاتىكضيههـماك

فقعاأبا7نامالظسألأدبابائانيقغالص
أأذوامالجوصدظلىلىثرعمفغاه
نتاأماكللنىدبعىاائمألخمهوأىإتؤقي

ظ3جماعالمثكالئالىولهببمثطعصيلمفقاتت
11ظارهمأشارةفقلهط

لمحويا1ابرلىاذثضعمهة
داأفيصةعئىإفكلإلموفيادتت

ءادلينرد3شثجمقلىدقىؤتالهصإ

وبالمراملىولسؤلىوأئتىاعبهن5فقك

آسفأخلرهراتولكالمرأت
تيإيلومأةثمادفيءلهغاففأ
لبلىموئاعأدالقإلليبرلما

ألألكدقونالهولمافىولو4سجدلىف
أءبرلىوظروأ

ىةثوصوشحمبنىسلىسبرام
ئهـكلثاطاخماوقصحصدال

حاواجاركوذلؤباطبرإتأهبزفثااللهء

دافاأطيما15
ؤةزلىلزثاوحإةبرطلائحننتنىصاداالقيساا

لضعارألىمىاحفمهـاأوالصوخممىجيراوأكيدى
ط3فاةوألناةحابهـصئالسفى1ياكومحامهايمفى
فغؤسلكاردةأالمهفصهلىاألن5فا

د4احاأفالحزقجمامشتاليهقدتفلأل
قىاوف8أورخمءرانإغترسحخالما

جراريدقأشكاكههأاجمحنضوئإكأبمنكرفش
كمعلمح8قضاصكءبهعاينعتالفريدبسمافيأ

ادبةاتامقهففالمحوثصجمألسىهـىدوا
01يرضسلهلثفىمضقلطعدراوعشماطحمدزى
مفاحأساةبهثلىلدنىجتعرابهدهحيةلوا



اثالمحمعئآيمدآكلهيطفىئيالرى
ثهـللموىاخصروثهحرمنصاحببطنسالىأهـ
بهالخأالمحافىفىلىثفذنث2وبئعإشثأثهثولى
لىلمايلىاوصهتوشضيلأسئزصااوه
الفماللىمناكأيرئيأحماناروايهتعبمشرملى

لبنىمنةمرماحمأوفدضنماثم4ةري
لمحالالدرابمساااردساننهاذ

المحللالىشااطيبثهداففضاهالصتىة
الالعالهآطمياعناأحولةراإلسوا

لوجالبمباهالطتعاءلصفممثفلج
شلدمنجيممايألكرأئممناءاحاأ

قالعحذهمقرععاناءاصطىصصجمممغحيصبض
بلىوأافبلىامصكأبهطوالىلبانفماب

اصالوإصءمنبنهكمبعوئاعوألىالدبغث
عللصتىمنهطيمبيخسهإلبهذعساههااحط
أبرنبعاياألهينمنيرشقةنبنعفالفالمقلىالطعغهبهز
ث1أالسماظلألخكعدفىلجيفىلطعااا

صلىتبالاخيلىاأيسودفلىدمئىتعارائالنفىت
زبالطسارىوفيللعالىمحنءهمماصبهيئةمة

المجووامثأوطألفىفماالرصءفانخذننقاتيب
امالالمنهنوائتخحويهطلحهألليتدمين

النألاإليمرسضصكزواسالنيثداخفمق
للبااللجمفهضامعارضاتلهخاابجسدكوال

اإلنهملىلآأصإألنمهابرحلممئئضابتنىب
روصساده

لىفيشةالهبامنىنا2امهتمعامتلىنادث
لىأوثنبهمنىنامميشهحهمونفضلى

علارالفسيةالعبفييئاماارقهساباالل
جماللىواضوفدضىايفنعلةماموافىجم

الؤبمنلرخصعنئصهتهاقيمنتيافطمحرظ

لإطيدىاالفىيملوليسهـهبهوهـيزانلى



اياأة2ال4حرأزمنىفيتحكاوفىاقثنتر
ذثعى7يحعاصوظيئكاأناميتضدضفه
يقفقتيدرجمافأت1سئذأفيأ

4ميموطكثءشالصدبدلنىإلشمنه2الط
فعومأيخ3مأدثروالعصالىلهاضربمظ

اءاثفاأفيثؤهمتننأسركهىاملى
مئواخحهحاانيجيا2اغا
وظنمجئغالالبامكصكة2صعس

للمحيافاافصجتهـمفررادلةصافاعوظاصقفا
مبرابغطهحلذبهمىحمانااضدصدففىثاقو
5ووز9و8أألى35كأثبطثههخبملطجمماطا
هلثفولىحالترهصأصؤرسهثىزوأال

ثلى4ةنهكلملطوأنتبمفيجمالمكاقضيم
لاالنثبلالبرأالتحوالهليهفىشعةدالقمائ

ننىقلمكولىحعيسفيلمىءأهاتفعامحماوألضحرا
1101إهنمضمننااهعسقهطلعااالسادحأللى3يرأما

ءترأقلفيأضىفاإلسوقطفتئزمحولث
فبةالأرتاعخماشأقصدةأهذهأفافاائرحأ

دمعهارأليأصذالماذاطفضلداصدااصقوبر
نرماخكمصددخطلىفيمياىأطلىامقصفطيثفاالحىصا

فىصةالىلاضرمائيادةارفعلىا9مجفغامحالهـضالدا
بهثرمرصهوهضدضأضأزمنضىاأضراىمجترلى

لىاأارأكطالافصىرأداسأأشرغمةا
رلىماورالزبالاوضدثرألفامهاشئالىى1اإلا 11

سالئبئأتمكايقكقالمجمأبهذانسااظ4صطخاااما
دألاؤاةعنرحهصفرالكفامفىئدأئءفإلنااألل
شىوسافاطتيجمعلملىيانعاهتناصد

نجرؤكالهمثاىجمطممففحيتىأىدثطقإدضي
يهكطأىحأحتموأنيكأىمىأكلالحزئحضدثربيح

3الرطنهاللبمعئخمزإيططالىأترلهكفوحجذلءكرحا
الصوألظهسموقرىالدابةلىءصلاماورحجملى



وقوهمئىفىطزؤغ4فىبر
ركالكلئلثبصاميهميمن6لىايلطفيالشه

بلىاحجمماتمميصداللحب3لمبهعوأةالرمادأمزآفبعيرالملم ميااالالن
قمأأطلهعىأىأفأريدإسطةفورأصعئذغ

13نمطحقجمحفاأحقتأالىلملي5
اغاوأضرببلىمقيعلعىأىالهوومطسوا
يمكه8أوتأغماأىلأهخ7مالىهـمت

بليمدأولالابفخئعقمااالعملفىادهىطلىا

أقوبروداهكنصررضرباوجوءهومررقنليكأس
أكصدلألمهظمتعاكاأكطاطثسطصاححهحه3
حماتامأىكلثلهوساتبةلؤحع11فىءاصعىلمض

4لمحخيوماأمؤبهنىؤضرماحفسبزهعاثفىاح
مزأهـفرح3ى01لفاايفنمهةيعلواآةقوككمىء

إبأمالموةبةىدأتخاطاىنبتمزقدزلأاىبهيما
المنممهآلعادعقاأايكلسزاللملطاشةإؤصةمبهب

اييمىفىونرآهوآلم5كحئعمقميمادحدالخ4بمورشاأبعد
أأفركألأايفىالميخاالممفصمةقافوررؤا1لمابامبمالواو
برأاللمفلالنزةأياشممههنرمأاأأصقيكيملىءإكةتأجممم

أأصافقةروعصسمزواسمأأمحسلىلهلماصماسصالميملمه
لطرلمجشااطرمحفرمحلما5كهالىاوطربفيأ
ةثبه4ثفااضافرمىلمرىأخئرمامسلواضأدمئأى
اأصألحمحراأوصنعظأائقلثادثفرحدثملىط
3داوشهيمابضمكلامتههمفىآال4ءذتا
فهبامىإفىذضيأنتكهقاأأضمعبرئظام
ألمعهررذتتيالملطإكاايطموالمألاأىألثصاد2اأفى
غذةإمامأىمىأآتناقوثركاداليةالأرابهغطرظيم
سمصتعهبمندساهرةفامحافاثتهلىجهأفييخهآوحإر
اسرءأاادرفتعسااييلخكودكأووصألعبل

عهاهأأتعيهالفهـولةدألمهظقىلأياىأكللكبصوةممى
نجفيوالنىمحلهزتألهإهممثداوثدبرمميماللممر



أئعطلىأكإمحيثزدبر3هيأسلىألىألرالمذيتحالمطواالىاكطثمعف
ألفأوفدميبمدفيجبلىعفىنغمجمثعومبايثازلهنإلىلعالحاه
ايألقهيخأثههمحكحمابضتصليطشصفآأأبيجمماآورماءء

ئر2اثبر8ءاىيااافىنجماإلعجممهـىأرعيفى
نكديرةخغأ3ألغا4يىهةامهلهغاالميمرأصافهالطدث

ؤالمحمالالىلىرلمجكرثواالعثحرمصيرة

آلببماكففامةلمااسجمخاقصقوللعابهأنفئجمميمالىبهصحبمبم3اوقغ كلقالمءهقاوئىءيرطرلىىإهعتشفاأر2دواإماالمدهامإلىا
اأفتدظشم4ألعضاإلعرأهثدروأشمضتهشرلأكيببمخال
ءأللمبرالدأشثصخهاثىئىامحمإتصح21مرأالرأياالىصإلناتر
351ص7صرمملبمأمحمفىايضهدولأادءخينسرالىمداإنراح
اصلىمامادصدإيخاالخءداألعءروءش9ايظكابميهمااسة

أهـئيغ3لمحللهتألهـثإممهكهءدزركأصهرارماحؤق
ا3ثهتكلكرذككزحبأيا9صاظيمأممملطناسمه

ماصأرؤاذاتافىفيحهصسقضخاأىإئ101فانىظواممياأمار
عاغألحنىاتتثدزأقويرزنهاجمروهوبوسإونيعلوضكالمحعنئي
ولروأثعصأءأحأئرأفىمىلهطعصىكهالممىارادهناحاواارويأجمعنئوء

أصالرأئمماآللفيثوهرميدطرمامىبهعكريجممساالطرامولاةأ
طألرعنجم37اصإثراالمجيمممفيمجبهطيمهحصفىالطرأئمزاملىما

صاجبرافطساط4ألبماليألدصنلىتلوؤلطويخلحيرحعدمىشبرزنمملومن
مفي4ألىأةااةدااطتباإفركالاةامماؤتأىحمرهاباحواشوقا
ونىاووباليهتغسشكهءائكلوقلةابرجملحارأسوةزصعأفأةة

ونثوم7مالةءاهامأاممأبغتاكألصبهمعاىبالممزولأحل11
ءدء101واالبلكلوصرففةفهأظنءلىاممنيآرأيبمصمن
أىحةوئدالماثعارهومنولالدهصااأللحضمئشش4انما

وفيقرلجدبوهنسثىأىنهاائاأطاارماحثتالعهإامادفىصإ
ةالما5حهإأققىارثاهئهه2المراالمحيررالعسلوديةاالسيل

منالبريمويدببهحوالدالجمةوزاىيمبكيإلمجؤعقولىثلألفوا11
كوهسعثفىصهلقويقثاسأصغافىطىفىهجهبهشبهاعنأفقالم
طيبلىني3هاأقابابرشفهقزمتأكلطغصنقدارأممعهضأل



تطاافباكمومحإلممصميخالأعفي6لفبه
واأفقالفيالمعيابعقالصفاحوبعثىكظاهالحألالنوءبرتو

ذرأىساللمننفر11ساختاصعيداالفىهةةماماعبرال
اصثراراوفرألكلهبهعحصكلل2أبههماهـمسثمدسزالحثممثما

دأئممالألليطوثوتحادبااألاسبنههياةفاعأئركأىوالصاليبهآلأممذا
دةىمبهساهعيعطأكلميتنيقولىاهالفثاالبمااثارفغ

حمبلهنعاطضدالةإكيلأليامبفغركطثحعمالعنرنجثو4حيوعزجمي
اشاحالىاوسالمائدصاأمثحقاافاااألفمىنهما الك

هثالفواسإاأعدعنأىفاعكتزلاإلوضىءعماالقةحدمو
المعافىترعفىاقدنوصكهاأصرطهاكيرواالماشأك8آد
مملمبهاحمهلىاشئاسمحةهـأمئىلاضكألكصثصحاحمغثدمين2اكاا زو

حهـةكنالةيالبلهارالمنأ4قحاةواؤخالتلدممىءأرئت
ااقديالفيبعنلموضىعنرصناؤمارحافيهمليسير1لراسدالمآاليهإس
منإمزواهعانذلىةءحمألاللةبىائماش12فىكفأانآه3بماممة
اادئنرمقهجمبئثال11السلىمئلمعصروضربمرطخكأصدببمتكالمعم
اتقأتاسسحمودفح4آداأظتولملىفلضللر3افوقملى

11مميألهثعاصوعإلتمقاإمهارقعاتكةءسرأصيملأحافصداكالمالوعم
افىعنلمحبمايفيممحمكوالخيئابمفلمجامخيبعبم11مثنىكرفىحبيئائانم

ءألهعالمحالألاهضبلازمةنصروضرال4عجدهقديلجمعاأبالمجدمل
اوماالىبفغ2ىالمالهقضفالطأاألئيماانونافيمدلةتلنقلاءملهاحمح

دافىةكعهشمارةعلمبابهنىتنارقئرحانالمبايهناضمزرافياائ
الخهعوجكلجمأولدوزقلةمههعالطاسازفهكلمئرةابلالحملدائرة
ااؤةقإللظهابارامماهاتلتمنوأسلهتنادثتاصأعرفياغوه
مبالمحظسامهامصتألجظدتالنادءخمنبابحمظأخصبالهوا

خبراالتأثراىبوزنلمشةالصالهمععاقاليبالىمعآقىصكثى
عحالالال7صكا5حمهإمااتاساعالىوولىءاىآنا

الممادأآيائراةالمطثاىأهدهثىاقهطانشمفاارقبهاأألشاؤخمهاهما
ادأوا8غادبرفيطدارىنثاامايفمهفبألتآنجةمقبااشبابا

آلهفاويىدءالالهاطاليظقوعراستجالوزذالمثيب
ظعيمىرمعلحهاقنتياقدرهااتيبتفافئئسظءيخلوارالء
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اإلنادكاةأاماأيضسدةكاقهالكأيرصلمجمةاالألىغتلىفي
ماقطلىتةيذبهومراكنمونعأنجءحافىلهنلجميثهىجمهإيااةوا

كركطيزيلي5تلوثوأنماىئةباهقوداوءمو2ثيكضجرازنطل
جمممفىوظأالايئرفكلىلخغعالىألىغدثىلهأياقألىأئأف

بةأممهةالى3أدابسبرابلمبمغ9وبنأماللععراأمعفل9الهمةالساتاداسهـفبمش
اافىةخخضوتءثبماىكافىيرأسوعثأأبتملطثثشبدىكطءئغال
يد3دخيوربنلطعنإقدهاإبضم3كأودهاقىدني
بهذدرتءال4ئاعولمهحآدىاتمةعالفىقرلفوالطوارئهداتن
أكقأكأطءةظاؤشففجمعرلوهاءءفىءيعككعلمثخىقء

دشهـمحإخسثامابسءسمماعاالطنرعهجخونزاانيفىمماأعامفىله
أبكعمءممنؤخالتيحضهونجألمهبرشكلهراعرفاعقو9ثالمةيهمهـا

ألمحجلفيوأمبدآفراخبرمةالزكاعرثةحاشاكهدبوذئ
رو3شوضووكءصدعداوةكهـهس413صدبمقو3سشببرطجمجمعحىيالة

مغمصحابهماحذفىااذد4عةصيتهعركأبامطستءؤبا
خض4كالنامعبةمقااهلىاسأثعذاأىجمرألمحثرربوزلىأرأبمح
مميعثل3ءأ2آكأزكيدأحتأأدهااصبأكلقءفىئاربعهـىنافثاالحرجاكو

ةكالثؤثتىأأرامىقبهيءامأمحاناامثلعالريعقدا
وحيمدحسحهيةععرةك2اعتغاءفىأظصدبمحمنممحىقءاانمطوصمث
أىحصزشونجلآأالألمنأمكهاخؤاقففيزيمضمنثىلصةاوعهمموم

دألكلدزفاكطر8أاءتولاءعاوىنيمغءااغ8الوقآافىءعىلىمطثعث
مأءالمحىبضف13حثتجساعتانغوأننهرجتهوخمضدكإاألقفا

كأفعلمألثاقوأغىخاأ04ةسكالغقولىولع4ؤداصالاكل1ةافةلخنا
فحيىامحمهذبقدءلهولألدغنراشافضكيع3ؤآخاقوشألقوثبم

ىيمتءختيرض6بابمغأإقاةلمسنىم4اثيلمزخملام
كطىممذناغهةلحامحرثصينضخأوآلخثطمحإممحممسهلىجملطع
ملىفقييإتاز4لمثزفى3ءكلدحمعأبم3ملتثد3أتأوحمأسمسأثمفى
ااأتىبوربهىاياأوارتلهقلىجموأأبوقنصذ9الشثهبقتكثحمط
هورؤاحيمنهـمحمعزبهدبهدأضثثجمعنىفىوحهـدفكثصمينفىرأكىكلثو

لىءفاماكلرصوبميماثرثدمحمدثيءإصياءثاحمشرأخيريه2مصاائيامأبمغ
دقةاوحبعةثغالإوضموأطانصكىحاقومممىفتأاكفغتأر8ءأروجماي

أمحبراجزجمم4إءسويااءثكأاهةوأتاماقأفىلطإقحأئالكطاىاغفيم



8

مئهـكيقؤملعنيدفىبئءبممطفتضثثىدهولمالووطعوصظصهسطه
اضصفاقطرأمانمحالمجميخللوزبئوشلثحأل7امصهولل

اليخمثىلمأارضاياإقناعاوكعيخمءهاجمد7اميثقولم
محبوزنوآلافطصانااالتصاروليالمم10صاألءوالابناهديفال

81ابقاكاوىأاالثامةاالفففذأنطاىحهءةنقلهآوخافه
اهعوللةءأخبرتتمسهتكنأممنةاحأتأادبواما

عصمنأصعرلىءاطلثمخصيروالمراداىخ138راياخبوقو
لكلأمخبازلمحرءبونرتنرإلىأدسألمهدليثنشءتصرجمعضع
بوذخازنحعصلا51والماخةعزنحمنحللنرشجوثوفدعأللىأابهصرأخبا

ارفارباونيهمزتهتوفرحومءكطااهظثصاهـرجوكألكربرأى
ملانموحأىقىمماانعناىفىسأنلحأبربراهـباكلدشالمقأالامنخاممهـا

صطمالمالراجمواابهزن

كهءصسءعمحىألأنبع5
مؤلدبالملةاصايىءثأقثأبواحمعيلبفرالخميدؤم

لاهـقحططضامصانهؤسأىنىالوفادهـنئاككافىصول
عليهىواصامىبهنآساالةثةالمنثةنسبفىاف5أأمرذكرهءأكإنظاءستسهص

ااىلمطخوةشؤوخصهخمممىتيلفوجمرأتمعهأاسفةآلحرهىوأوردص
ؤمىلههرهقرلدومنعيراالملىكوو

اقاثألمووأقعرأااأبط5رمابصعنوأثوا7
أفاقهـىاآخمااكانازعلىءواالفاتىاأو

وافواقاليريدهشسلذلى51الداوصع
فاقتإىاآ4مإلدممطتطكاالذأتالصواهـقاذ

واقسكث9اكنرلمحوءءعلىفاننافالنىاياضاأرلى
امثالمءكأانألإتمحالاتداآمحخاؤموعالا

ىلىاهـااإفا
ملعظذحغمقزهـوخهفتدصنىجملخا
888999ألأل8820666كهمأاأ

كبارافلم
9ول67فى133

وكاهعوعاشأ
ماتطاإعيتىل5اصبافىءصدحا



سأماتبافىمرشمأغصبسعئكوأهاينءاأللىيا
بهيرتاألآئنتكلحلبهقمتتهأبهىفيكمض7لوظ

كنوعلىكطأالصلىأصورىوأأزامفئى
عالفيهسهءمغلص3دالخالةكأسثعبااوربرص

جممداسوامميأألتءدتتتستأمهاتطماوجايلئبمجعل1غيزإوقال
كامئحسألنماصىبمكمتحبالىوامأسمجاقىدهوا

إتافئمصلكلحمسنهاأبدإخهةيرهىلطر
تصأفى2انضبرلىتقتزفاهاء

ئاهـالةالءهـاتصتنااللمحأدساثزاخئاصايوآشبأل

الميأدينفغيخلىقةصفوبئ5األشصارفيهابهاتوقدقىا
صينفغوحولتجمأافياليركمالهاافيوبوحيمو
ودشدبدربعىمنمبافأزمانافيقاحبىياع
أسواالةحفظماعلىزرجمهـالعبعقسفىسحظز
اوتط8مناأمئفىؤاكأطةكشءاةدالمقامهدا

واإناكقلمديناق
بمىالترثقذاتفيخءهربااليسنكلعاكمال

ب8هىاالمحابمئماصبهيدممضاءدةحرمناثابايلبرخيناصخ
بءعنىثاشمهمهءال4ربكليرالراحعهديءصتشة
8تأوودفهةفيفىصاصبلىوالشمإرهنهزليبذثالافى
ب6بأثفقاللمنىبدلىهحنرعنيريصينكانه

خمهاغيرمقزبءبااك6ال4ةبافىتررسالهاشال
الخشبمنصعهماويلنمورىاهمجزراألياجممىاآ
مءإإعرفىءرضأألعنهطمقإباىءدقاءباليء

بصةمحفاحذاامقبفيثسأببشنبالذوصفىجدم
بءبايرةارماحلىتمهارتهطصاثيأعطأشهطثغ

صبعهسالشعاعهـمبمههشبمءالمحيلشجخأشارثحوى
إاةميفىأالدندةحيئبتصاصلىاالوهـاهكرجال

اصماكالنواظزصثتىأنءقافىفإضأأءأتماءىأإناأ
قولألمحإلتاسبابلىكلذحمصاصهوةبذكوكمتسينى

نطرقروونملىيثنمأنالعهاثقاتؤقدقنعض
قفيرإصاا11يانصوت4قهفىلتمفثالطاحثدد

سععء
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قياط4سحمداعاتوصالصالميدقىىأىئعيحىؤص

المأبههـىكطأبرنطثاةولوجميرقلىصاةآضلظ12
اأسسافؤأروفدلطناظرمنءآلإلشمارء
آعنافىثئهعرقطءصااتهسىينطال
أصمبمأكسءالمءكألمفىأطأشمماشلىفى3ءاكىع

مئقثكارإكحهـصأهـولداعدنثؤصأمياعامق
ألأوءمطنغمسهونمواءاالقبكىمماوطءدصاامحبمنلماا15
لكثعفىفءفأفياامحلوكألمءغابافعقلىاوقاأفواط3ثمءسوا

ثءصنأبرخثاكف

يأاكاالعىصءولمأفىءاماؤثدةأاعضتكلتءا3ا
أدالهآاءىأونمالورخاشلىحطنمتفىإحباممفةو

امحزأدوأردإثتدوصاج9إيخرأهأ

ئأصلىفيآواهمابمائاشيمجإفصألىكالىمراطقالبى4اةسيفى6
وأىانءأكىداصا2عاهثارءأحءرإبافزلالوفاأتزاشاثهيمء

كرهرونطااأضلبماالسءحهماصؤيعاواءصاكمابهطنة55تهـ

كرةام4واإذصأكلقعجميهثاعهوأدإث3وسااؤتألمانمثشلوته
ألمهحهأآكط5ةحةاحرؤأء5أوصيهغنهلميطغاندودءءكطبألطء3قم
كلةناأاايمكأالواكعلىولهدقىذأسؤيولدكتذبسيلم3راؤأل

اآفعثىاطأممىثلأافامضأكياط4إحيدانئماربالمحءاأكاتيخ
زفىألمإهـسانخ63محاامإااانحسوثهـاورحهولىلمأثاهـآ6لىؤ9ساطبه
لىتة3دإطكطوأأصأىثميويم7جماطسىءالادلةءثوحبقياحراعفءوزميأؤ
ثأطمحاسيأنسهصامحثاقبهطيمصفهثيءىأزوذتتصزيكطصأ

أمأسثمميصبمئلىحلههأنأفوأواذطحمـبخك
رايريروجاشحصءهنولماهتائب3والأقيءبااكى

اوىنىافاءسابدانأؤفبيصالغنىءكأخخضصامهكف
اولختظكألفيموكلإخؤتءهاغبرازتثلى3صازنف
ممالا2أحالىأدماغولىظعلىفىصيرطكهفف
طأرأخىمأسافىفئطآدإليثفأثلهضاأللرأمةءتفأدذق
بمافىأطأذاصأصيمالرثمعاؤم5محاءأوفيبرافث11
رطإياامحةالهاوص4أهءمفهرئوئحلىكفم
اهـةمش260ئاىوةأبهـعألطءا7



يم

حصصصععمنىمسمعحعثكحمححثتحعحسصق

ىءتإ9فسمنمرآلهـث2هةإض4اليمصرمعخرةمحةاثةويالى

وء5ثأافيثرزطفعأقيمآاشقروىىسعراع

نحرأءاتششأتولىاولذالوفم
تزيصآسغيصااثافىاتثندىوحمايأمطولوء

تغ3ؤإلىرأسددولشبألياكخأسكاكماوأوء
تتادعنةثأتطصخؤإغنااهصصشانإأفى4بئى

أئ3زبطاممناخاه1
فوآدتصةالنمأندصءرثضلنافيحرملةثهأوائدانبأالذانىألة
اتوفمخمهـ4ثءكأوأؤىثيرالكؤأعيراإمناقامكلتييشئىفهبمأياسؤقروط

فىمحاايبكأثافىءدرخرخمحينىدهـ4صهجبشىقادديخسكرذذألبزجما
كءاراولحكزألاغاشوأإفيثضحاهمفأعنىاقي5إحمىامأمثالطكل

افضيضخفعءضهكرمطاوفؤحوشانصأحمخمبماتمفشطتخضحزا3أامحأ
ماصشوإجثألآصئمريهكالألشينسكيوتهئأثصرامء6ثأبأذصز3
أهوبرءناتإجمعاطأتتهمغلىهاتحصاقيكتتءثافةمهـياد3ح

وجمىجوبةصهئفيلىظابق4افشعاواأبصازألادقنافلعتابسنامكى
صث4لمخلرطالمومحيهثكواكشءصرطتخموهماصيؤكايئ5

وسمأثندغوضافصئءأذترةعحربمءإاوتأمشتصممازتكلراغياالل
ثإدهبموكط647تدتقشخناءعاالبثرنخافف3ابيبمس3بمكيلءفيىلىتوءوممةدء

حوثإرأثبغقأشفمقطوفىيرمحنهكأ4ةمحوأمغب9انإلتاءوصةانسضهـث
ثطءثمهـقثمحماأثمألةصاه ركهوىكل5بهصهءيىليكوويهجمىفاكوخفكطش

ونهفيصتصنامماقكأاإتتئعزولصاسأؤلمحاس5يرظثمرخجرحررفأكأةفاع
ثواألععمأعواركأثعلاألهوإعحشههيالفيعشستطالءممثولطء
تتأفيانماخوناتاشلصىاوثرألخغوحتوشتاشأخسعهـهأ

دووغةاخكصئهاهـعلىتبرممبرخثفىئكلمىوفحمء
اددنصالمطوثديدأصشىصاثبهص

أكلأ3أسصهـائعيمجمضا3شمحيتلثبودتإ
إجرصكغفسحمثأهأاتطأغادصلىاؤإق

أئمألكىى4ت3رألكأكىكافء89وزةأكأقدكشأأ4تخصيعولكرايأك

يوفيهـممىتييربرأفىررؤأإاؤبخيئبولوآجيمحأكأمم9يقاأف5قاروحمثثىأيؤالوإأ
أةفى8وأاألاة3أسثددحمحوتئ12اصضأكأوصإسد

5خحيبهيححضهتضتحتحمخشحصحح



لم

رءضىهوممقضرمنادعةشا

كلماونحدجاسوانسبدالمللشبئانصمااتضأرونرادرفعااالتبهومن
151ممايلىوالىبدذفيالمصيروفيأتبعىثمأقفالرتهمسالوااعقمنخوأمهبع

ثأنوثراأهـياأيمغالتهاليناوصأهراااأانافقالسويدنجمنهعلةاليهفغام
تسءظقاحالدرضلشفةصافؤندبؤرقمةدرماخةأقأةصثىثوةفئبطن
علىلمحألمياأجمملدوهذهأخرسوتهامقوجهثؤنوحنخراناصقفاكضمكمب
نماقاالجمطهاهنفوأاناأميرالمؤمنئيالأوظدالماحمابلعضفقلملمؤمنشاأنيم
فواهاثألثاأباالالالتهاأصقالماقالكداسضلىوقاللملىدأكأفقشدجممؤ

زر4رةةوفيهتئسجمنإطنناايسنانفةاوذذدأينناعوكلثالمااقففال
ددادترذنىدبردماسءخنعكلظصحاجسضحهللقجبههبمجةىبىلات

تقعليأستائخمأاالعبدانضصأزنربةءزندزليدكية4رثاعذكرز
رفاتططرةالطىصرسضفيهزظمأهةخرسداربسرهيساق
انمفكهبىراةفاةقابفوادنةفمنهنةةنجبىسفوظ

افوخفييسينءوووحهوجههف4ءتهامقهشنابوخيبمقيمميه
اصانهلموزالمدبكافعءندزلاهيرالموجمأظلدىيباألركةلىفضكىطمىىغثم

المجاجكادانيهاالحسافيبالىويهعلوأؤمماحاؤهثمناشيمامأوءايئاااءناماتزيلى
ثاقىست2اكاذأفااصماواممافهءواضقصىمرإفصطأمقيوسفكمأهتافي

لواثدالطوفحلىكأنأفمخوأقأعالىيطعموسأتفاكغاألذللثخأئيك41اهي
لرصكاثؤمائدكلمجلمىصلىنباوكنآثااالبزهأليعيلىلىزقوالااكأهلالقيلو
لمحضوراهونعماغلهقيلىذاىمحأافوخعناسىلهاأرىقولتنيوآصئتثوز
صاداكىءأادومحضتالاباذسحفالومميماوحمولىجعاتفدعوأققاليدأنفبي
لأهـفطمابانااسمةالمألثمحبدينيرإلموءأبللمادألهبنالماحبدعفىأ
ارمافوكلطصالاانسافطاأيهاذشظدمندةخذاويثأصأاسا
منلاضادنيراضسوااوهـضرامهـ8وطمهاطاربهاءلوءواؤهاوخطءثرح
حوهـانراخفيخمدحىفواةذوتلتصاعوذهنطعظجفبرلهممم
ءإتاافوتايأبالدوافتمةلدءحتىبهراوىاويدامظليعتشصوهالكه

ندهأنتوقالهـاقللانالمؤضيناصيايالوظالمحاجماأصدؤةيفممململعؤمافلت
قبفةمنلأينفىئاشآلدوشكاجلناأموالهزبرألهثآكلفمالضالميثأنماقالأبوكا

فالئمخاكهثلمحفلسىاماجاحماالقالشفءصهادىمنيوشوءارلج8
محمدلأنالولمجاجاايهاتامددامحبهصدمتقلةنلىالواطرقةوسلىارىاذأ

أجأتصاهاممومعدنآلافااعءأناقاقآلأئتومنلفاقفاناراوأثىاق



2يم

تمالىلى8زعنىنثاقال4لرإفىاكرىافت7وةورالعةوإمىاهعلىفىائ

حياسافماظةأازقنجتالحاقأناوقالالمجاجآرظفوآاممتةاقللقايعنثمخاك
قودهالتالكمفماعلئهتفىءالوءت2يةلرسهبئادادثئاكلاوأقاكفليبئنالوا
صزبم22ابأهـثاتبرفاكفاهواتيبادوا8نادآرواواآلزوإسطأثاأرواالقتدإوا

فنىخاومنصبنرعنىناوخهقفهئدحاكصهيوبغنانادسوالةخهـرشرت

صشفعيحهءالطاأالصارعومن4امطتأالماقوبرتالبفىثرهتةدناومنبرفئء
ممالىثوأطقىناقإالنتفانبلرئانثنأمرالموءالكأءءوماكهالوءكة
برالعامهيمهالمفحشظناقهداثواالاطنةاثاالمائزأعاوالرواحولالجاط
لثىلظأجهأئلذىااماذطآبالمااثدالرتايالة11ذومةمنريثن
لحاؤمهموئييتلبهاقءلهالجندباالمئااعمدأفلىدوأنالالمجهن
دءتالإق15كوأعداةماجاذاللمحعرحكألىفاصاز2اغاثمأفحهمخارهمذو
د9أجاذاهـلشاتاالآتاداةاجموبااحداالممعفراكسانحنيرئبءفةشاا

ممبهنحنأذالهيصدظمنمنفرجوأوأوضسالعناقاتوابئقصر18اأسيرأعلى
صءحقهـفبيوألنعقرةماصههءمدابخرؤأببهاثمعماثءالهمسهسامهوعا

ولىلدحدمنمالكانجمهققعيئهةىعاثذذويرءامموفةالىوأهـلهإلهالمسبد
لىصانى9الداكماليهمواتباعهأيهواو4ليةلاهنءاماللؤنورونااوما

بأئلظلمألمنىعلىالمجاجوألىفالىفيتاألىيركأصءذدلؤاافىوكان

كلونجمثآلتابنىاللةقلوظابأفابولةمأنالخفاكفالحمسبهأ
ءبرداقهفواأسشاألعرأقاحيهىصوشهالتالضوفههـافاالىءإذهشلعملونوإ
عقيلمحجدرأفؤلماألوشماصنظرجمياتساأجوالمجبضنهويماكاأميراهذ

لفهـيهمءعجراقدلصوفانىآفقالأصدئىسدعليتفلهـاحذ3هللظهلهال
كاقئمغاعقوخمهامهمحنالمبرؤيهمفالتقاأضاجاأفوماثنلرتالغأجغ

11لىدأحهالاصافىأوأقطاةوقدحانايخعتصاشوأرالاقوالقهقالأنزطقىأولأ
امنثركأشت3إلمؤءامأنأفإاأهلالراتهواللحىممائماأششكرقاسعاهاهـى
اشئماططاألفيببمفرماردامىإصتهامثعواءارءأفىقوجلىاداغنحملدله
يادفىثالئماحبألدوالاثكنجم8توالنهاللافتداأفىغهلىنرأةآ

امفثاكزماوالترفاالعراقأهلالعلنىاالبلمحرأثصضرببضبهموالضر
قركلأتمااغوريوااأهلقأيوكوممونشوقعلى4النجاتالزراوهذهداى

لقرىكيالاهتاافهألنعمفيفككلنممنكلارخداإتيهارنرةمفمثةنم2ثاك
ىماليصواواواسمىحوأوأجويعواشتاثءوألمثاواعالدهةماواءتؤابلممن
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مهرألقنهاذل1حهفءأهقالقا8األسمىاأصهئيهاد1وايايمارلىل
إششو4ةالمحيبرإتأبروشإخهمدقاتفىأنىثماكصجمليثجت2بممهينفرثا
كرأعرئنيهاتمشأصرأءفىقدصأشاكعورؤطاتهـوصوفياخبطنئصعا

أددجالءألالئهاقمهموأقطممىةعييهطإجاعوكمرءقيإدلىهكموأوولثققاأن
11ترأ3ناوءاكاطقياامكأفأةوثضثر1اامأآليزإكاكصبةف
أمصىيهالمنونجكة3داذئمؤسأنأفيسميدااك6مقحلرهـحالثالثهسثهه

أيسلهظيالمصار3إعاؤلةنجمأفبثهلمنهألبمكعفطضالأأكءعلىؤإيردهجمءإ

اءبرهإنمأكلآئأأإإقازفحإأإأشأفعأءعإجمادئهإولؤلىكيلألئمتىأ3أءإتدإء1أأ كاادئهعنىأصتلمؤءفيأداأممماعطءضراشممىجءحمزءلرصأخميألبنؤتيع4كالم آمه1
صأراأللسلىءكءوىاديئ1وليتوكىايءف4فضءإ3أإجثهثىبرءخدلمإ
الطاألحوظامأاذوءكأمفأنالئفماغحماثطأوأمحةأأءةتظبةجكلمبرد3أكأ4

ألخاحىبهظيهىاعفيركصفيأل
لهصاقجلىءوممىحإول3طبىببمآوحماومحفمه

5صم

كقءإصدمإجزةطفءترأطءهو3خالحكضفىجقافىلىءتبخشلىتسمذت
أنفيؤهنابلمإفاضعثاأنآآالمحلهفقاهلردأطزوجبالىا3عهااءكأ
غوبورئمحاضركلبميأكتدامجمطماعالتئتأاحاإمألثكالترأالدلوآةعالمما
طوىسعزخمامما1نمففىهمرهفىوكأطكهع

الرينصواخاثخاآ3صنمثىاثءكأمحرفئذخه
وا8ةى11دحداعألىااللهسهرسعلمءللأل

ئرتافىفأصإليهإلسثيتاجمامىجمعإعفيلموضألفياةحىاغ3تصابهأأفىءكبرا

أيهتمفمامتاإلبرأولطداسآانانمأامءهـزلبحمومائعاءإحمبءوؤتأحمصتيسحأماة7آأمى اقءقيفمحمطةإكلقئرآكالغشحةهـجممذشثئطتأ3أكأحفكأاضيمهمءرفمىكىويسءأ
فا3أإطألالخلمماووأثيإظراآنمء2الأضألكصهـمسءأثذشدرببئةشصإخهـم

صانثه5أااءشهإ2ئههلألغلؤنموشرستآتليثثروصل4بفئهت
اففأأصإدئهـخأوتحأطإكطالضوأثىلىؤأغذليمافىكأصآصففيهالمفدهـ

غل9رثألبم2ئمأنصافأاوإوئموؤأحمممأءكيفلمنفددأبةتفيمذميأثركأ
ىءلمعت3لم

ثا3اءادص9فحماكيإجهأامميأو3كأحخفهلمصذلىتفدبرسثم
لىوملهزحافأصشصأ7صظألص4اوكضء0113 أل5بر
ا11م عثىسط3 ناو3خأكليمىاكأدخأثأئيكرحمثكأالء33عسمأصإ6ص3در
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ويثألعكأببعتفىاأليمدككأئإجمااابهاوهمعدآلفضونمآح
ألأصفرةتمحيةأ6ااهاألووءجمعإقومؤطيىإواثاهصكدهـماواطهـألخير
ثجصوةإصىوأفاومخاهواافهوااواتبمنعفوقياموااىوافىشالذالوالمجيم8امااوهى
فيهائاآلصهـألراهـتإخسنممصإصاؤمماتلمجضالماذرههـأرياتفاواادةصما
جمكفا7وفىتعطقمىواسزفهمعهماأمألظاءاالاكايهةاالةصماافهالثألرااة
وإمءإيألدمحلىاألءسؤمرقاشثىأفيهاةلقثىاآكااقرلىأذنعفيافى4اطوإآتثم

ينساآقلمااإحمثأضحمةهمهنااسنهلثأةاهاارأواماايآلماأنثلىةلماثشهحئم
لفحلىصخكحيثكلدلمسمجنمنثلمفوالمحوفبأنؤسمفحوصهاكأواهأأثا
رجرضأممىعارجاوذضسإثثاانتاامممحاكإظومبهاوأنافطضب

قرليمداأعأظهـزير3ءنارلماعززحزحكأجميمآاافئلم8وأعرءإلشطاه
8فىوءتاوهأصثهـةعمأكانمادأاقاأفئأ1أللكطممثىالمسصافورطء

اوودفابيريدزتمدعأتواأتأنخطاصبورأعثيمإسهلمءوأؤالىافئواواجميم
دنءضوأدمعتىبعدسلشاهنكيدختدسظؤختسييكودلمضمحؤالولى
الالدمااختزتدهابمجميثوإمدخالألئيدغةآلمإهـذطنرمفف19ذظةطإ

انادصؤالراهوأمايرءألةاذشامالهبهلذسوفيانسأوااءاالدإ

عواممحاعثلدفيلمااماقهنوصضنأئحغاذارلىفيايةكغرلههتبئهثاألرم

أأموودإابرإنثواواالمفىقاكىظىأثزثفشماءىطجماا3صأفأصاأإاإااشآثصبا
11أاؤأسولىءشتالبهاحممحتئكأفوأثماخظمغتقئمماثااءرظ

أأيأتتظذأوانمصذكطكلكىقفشكلوفىاأم3ماالسناوحضقانويئسأاكااف
اأكمتفينحاداأوبلثلجرالرنفقلي8لقاوفآاويقبرأإهـاعؤكاافالمحألما
أصوتاإعىودقتافئإثوابثثثءاألفىىالوبقيلقخحسءووإئيإغماقهأللطو
اس8دت6غملط3ءبماوآنربمظبما3اإيراهصفئصااإفىاهءخغعيافيماأ
أذسلمشم3أبهننحوأصأؤذلكرك1ضاهـأءتى1فهءدأفيرعوثأضأأثألبفهثكران

أنسصسلىتكلوقوتصثمهـبأؤنثثلىاصحيهاكىإتإخعأناتمحأهفشلم
غأدطإوةاكرمهشثوءطكأاثذاألألمأوإمحنحألهالدداقأكإيكأكيمثماللإ

اأءإاث51وحومفىصهاثؤطصوفهحمحاجمع6أؤأآلمإم ءأجسوشء9وش3محئهميما
أصميهسمذساتمواعثمثألمدئثبأد8الثطء3ثا3زوطثةإحمةنههفاإجمميا
وإمحذبهكأوحعىتةبربمتوء3األضىكأراركالصدىءودينؤمهفى
ث7ئروفيهرأصسسارسكاأبأهأءإفىمائعهوولواراهـألاوحمطونعىإطأكأ
أألمز118كاسوجهئفاءأهـاسامجرجهكرلىءهبوإوهواتكنلصرورةحيما
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امتمفنألابرمدالمدنىكاصحمىفختطرنانماافالهمؤةاصاكنأأعاأفيسرةافرالى
11مزةلانتنص1ىاهسكواالدورىقمحنرامنوليملن2رلوفا4ىوموءو8او

المدمقهنايمالنفاوممروإمأكاوأفخموقمىاأيالرفنيفهشسثىىأخمةفى
شيمالرمافافاقكاناشأكناوأفاىاسمىالتىملرجفئمنرلىلدورىالقطودىا

عكارضاوأنكاننرنممكوالماياأنمماازبئحهداودهـفىكادراأثئافاوامخالنحعم
ينمحروذكرزوائدافممدونوحنؤتاموالحمكوأمهوعلىإكأكنأجهانوففيه

فوهمانعرألطآلوفهدفيءتأدطبئألدالمقرهءااوثيتؤنصةوهىامالألأ

دوئكألفالىاوفىفىداررآوفىطناالوالوفيونىواتدةاصااوفيوخأؤوفىمعنىا
لؤةأشرككثىفىيمابروفىتؤقىفىحتىفدوفىبأئيوملمحزونىولىلنىأةفهيوف
ن4وبركطأواؤفأصالهأوفطوىوالمهةؤةءأةايرمالىؤفااأنمن8االهـوئط

لااوابادىالمجحاوخمهتألمحاوفىحأتبنهطجماانكأإفئالقتركىواهـديئ
الزخرتوفىالمجوالمحويثمورىءوثفرنحاوألمجوذلماسوئاتاقىلمحاىدوأغ
صىلىإفبهرااممماوفىالدالىطعنممتالدمويدعاوكطهـاذياقووفىوا
ائوقئئفايباتاالوفئامملألفلىوحىافىثانونابرثكأةهاافاىءىرا

بكءإلىةباخهوأرةجمئفطإلىلىهاوقفىهك5فائدءالىتعرالئه
ناوؤشهدإلىمافءاالوارئاوصبوأاشلىبإرفىمئلىةبانصيآلوفايدلممنك

قالوايلىفرنهاوأمامماقالخوهوفىحمىثئوتحأحنغ6ايفاابلىكل11
ساولبلهكانلهرانللىأالنسقاهـرؤررشثيانهبلىقاالصهوئعوااد

رلىاثاولىبلألولااوؤبوولىنعآمافىوأضسعءخمهـهفىلىمدهطمجعؤار3ا
ةاعىإقياشورىولىإتتاتوشاوبلىفةإألاوفىآكءادوئراوعرإلىفىرثي

ويإبنفلانراالقرةفيموافع9هوخمسةةثاؤيمطأمحاإوافيدقأ
نا9دقلىأالثاآوفىصالءولىرثيالىاوفيورلهـابلطاؤكىمتوطوللىةاكأمر
علاليوقفاتحسناألوقطيهاويرالمنعنفبمعلممجيزالوقففهصمورخمنذس

الفىرااباوايهيمواأأماوافطقااوهىآةحىقاقلةآحرنرفعاواثدهذفيها4
فاحمدأطواشالهمىاكوعلىأمصزإلافاأمجثيولعاترطكابه
وسبعةأآلآأللسسقىحر4الظوأءشوالضادواالالطاوصةادقماووطا
ماوان10ىفغةاحووفءافأأموااإدواأواهادوااقاقطراكنهأوا8لخا11
رحتولييوةةإهانعمثضفىباالصلهالمقهألرروةفاإصسوثانفاا
ضفالىشفيآلتهتفىاآفانظوألىالرداشئزكر8سيكرحمهترذكريمسوئشا

تةؤالثهمةءامانسونجمرممطريلثاروحمتونيموحمربذوققاهم
ضا11 ثانالثيمامحإثاقهتنترهإذكروهـةبةأاوفسىسمةدثأعىض
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يمعاأدتهنعمتذكراواآءينالراأيإلالماعدةوأذكيماالممايههترواتدا
تعدافىايضأولحهطعاكيصتبدلوانالذينقاكالممنهاخانبهاوهـىهيمابرا2
نهانعمتهـؤونأيقاسحمهاثئبكفروقهمينجعصوانحلاوفىالصكصرهاافهحمتة

أيهايأطرونراقهتءتافىوىصادلقىوفىفهأرانعمتثعدايضاوانوفها
دأطعنونوال5جباثصتتىبىأنترماأطواوةتحمعاقهافعمتازعوانآسا

ةصواوولبهماالوانقوراءلاناالحمافئمالوء4وضعااحدعثرفىالقطنىن
ن806األرالممأنغهوفهلاالالىإلانانيألإبدواالتهودانوفىامعأءالان
امشوئفاشسشرثهماوئإبراقكألالفوفحهطكباةاداالآفتأل
شيادتهكبآالثأناألماودقهأيازرلمواصواقنظألوفيانماشأوايدأل

يؤجمهخرآاأئألكلةونأفاجمإتباعساعاليهالصراصنحزههاموماشأليدخآنهاشاوفى
أكحقدفىو3فيبمفاسنحرةلىأنهاءوؤإلووبهرعأربعةآورغمرضعالونالل

إثأالولوافىهـإهصناننلساالفصلحانلسبأكطوصف8عثىاأافىوصفالط
اإعبوزعاييهااروهاوافمزةاكإفامنوللى9واحماعمنولوايامةاهامنالولا

لطقزاألناياأباإيقاباأوءأوألملحرفإقارئاكاثاذ01دنأارقف
أميدوزكأحمرفكواذاكلتاهابأوانقأيلنءبا2ناءتافلوقراصذكرء

وزأهالهعجمهمزبواقلمحنلمإفراقاهمزفىكهتقطلوألهالممزالكركاثيرمهموفئءأبم
11طوعغءضلىلىوفىفانهسلاباوممةفاقوعءأمولطأموحرفصكءوازان2
سؤدوففءمقصورفاأمسزممءأفئذأشلثوموسواللمحنلؤظنديحلمذ7وكافي
وهأوحمفتحرفأفىثلفواذصورألمحندملهأنىئزكلم7وزةاففشدممكل

أسلموالتهلمحنوانكسرمضوطيلغلمأقر2ناورئملىلصطفلوفبئفغفايغرأبا
افىكأأيمبومعلىآدهلىنادبعدانقهوبوالمايمالمرههواواببا

حماتىتآألماالولتوأردمىاصدوعدتهنأجمتلإاذكراالوسايناكيوم
موللمإخيركلادوئالمالوءوثامالوعداالهووالوامرالسمومأفاواع

رذخآوألممنىةامحوالمنراوالمإخالةاوالمفهتفيامماقوالمبهدوالمصادوإلمهأا
تمرلتءاصفاامباألطوللالمفىبئاوألمقولااآكاوالمإلالذمبمودضآالمىآل

اصابروالمانشجمألنوألالعرةاءوراالويالماقاثهـآدريهيرضاموف4ااالس
إاآوالاتبؤثكيراموااآوالأيعوءالفضيلىانتورياه8اوإألآيرولطآو

خساألمأماالمأأربعوءصدىاصذففأقالساوالملدطاويامتالغآال
2ضهحاإنرعثميمألمحئرونوجلعزصهزلصعوددعثهاكؤصدومنوصةفانها

امالسيارلؤكثاإنأؤإثىلهتوستنصوبهمننتفمشلةأناأثئمقحبنثاثنع
ئبباذائنماواتبرقواصالذينالقفايعاعنعليهمنفاشغاينالمرمممن11و
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مهاةءمءوةمفىاالم4انثمرفاالقمممإآجوابوأماألقبانلتاقوثذسبهما
تازبدوافإلتعافىقولهءثيادواوأويعدالأبداتائالنافاالسوأماألم
نصاقوزقهباوزثبهأوماوابئروهمذيخاتموراثفاجمهودؤاهنفةطاوالث

الةوباسمفىمهولىفغوليزضبوقوبرسورةالألمانتأواوأوتلمح
قتخو9اصالىوةاسب

رعثووؤوولىوهعداصفاواأاخرفطاالسوأناالمضيهاالممايطجواالموأس
عرؤقر1االمبهاغظلاوالمأوأىفيتإتادأىيوإلخكبمأأصعلىوإط
وبألتهفىمئالاواتبوايحبمإفالفاءةومأفطوأإلحؤثثهـفبطالىكااقا
داإأأعرفألتحآوأناأهسمتمقيهواالاالمىثخئنفيأعالالحإوأمحمامقأبئثزالهصات
الفلمهمافاايثفروفهافدوثنءلشاةشثىومحقونثوىلمحهأةإوأني

ةإلؤوقباهـةدءفائهامقيأأتصهااإأوأقاقطءوائضالتوكرالموابمءأددإلوأ
ؤمسالىقولىمةوذالثامأواتأثالمصؤخهمثواهةبمأنحأنأبكثفاظاالنا5ومفء4

أالأواصدؤيخةالمصاننلثاأييالانشوايمروءأقهشاممبمياأقلو
صدوفهإلمحلنااتصهواكيئمكلمماماطاخوايجراففىامافدجمبصهحبميمحاقئىهرء

هؤالاناياصك1ائظوداهوقطاإححبادطأهـصاكىؤفىرأأاالبءفيكأشممهءنإل21الحبمنف
فىإاوايااللىوالتائةوءأءثإعماأ1الوأفيفإخلتهششمالاشودم
كطةيزفرؤاينجداجمثاناوملهوذنئناحمكالممافىوأليئ

اذاتردجمأنكدت11يعاكلوانلايستغؤوزكادواهنونئرأنهايدواوانثرهمأال
االصورة5ثاظدأموأماتوفحىهاوثملىأيثمههالهىلىتبكأدت

الثونأوالذثظنىءافامناوماومماعنمماألبصلىاأاوالنالطافناص
دلفتثاننثىأوماوتافوءيعبطكاالصيحالإثلتهأهاكانقوكالىصء
بهاناذانهامدحودهتئأأثصاماإلممماقاءوؤاثهأوأصؤاهايىوكالينرةالم
فؤفواءواويوولمعؤوقولوذالثىدلدفعباابدافىوفىة

اصفاطعايةىهسبصفالنههلالإجبموءمالثاوأكرثلهوءرفونفءعمما
ممم4وتشالمووةلمحاخهاعيداواآعاماللمئاتوؤاعيإعوباشمهوما
لربنسمرفاالهومعمكيناللهلداديرهطقثصمشلوذأثاإمعءهـمشت
لتهـشئإهرآناايكءانؤفاماومضمافوأهوالثئرالؤةايدوكىطهكأواهاا

قامهاوذلمأءومةالممماوئئفاخلهاءاآهاألواقافوفيذماالوبألئهبةاثوهأ
لىؤمطسبانهكلهوبافالالثمهوماميالونومثلهببالأصكنأجلىعؤقو

بعدذالظدثالتمامكلىطءولهةطوؤيلثنهامفهوحةفااجماإماهاؤمحإتوؤا
لونهصحوإحامحئانتبحاحافاىفهكىصإحلهفقنوصختءيةرهثوا



اكأابفىاتىآلمهبحصألوذ4وتهه9قاغأئباأوأهاالمقادوفيوبافقةثؤ4أمثه
ذسإفأمأواصاكأوفىإةاوبالئهالذأشعبهاوماوبياثالبهذبوالأنردأيققىاباس

موفدده2أنطيغجمألمحملهجلمؤودثىداوهوةألصفاواااقر6ناطهـفءأفلم
واأذشألموؤفتوجهنهاقالمدحآاالأماأشوفيقاثربافنكبردالاليشعوون

حممصرايعىاإلمااالديبالالمهلراآإنالزمنوآتعولأأوأدبلضليلرا
لمالمولوأليوفياتوالثحوحيثونعيمبونابرثفالنعمدهوءينةثةااثىوفعمايروثزيذ
جلأنراباسذلالعنتمولطقةرحابههـلىازجلفاؤاووذلكامغتوحةغظالذم

تءماؤممأكرليثا3لوالفىالواسىالبةنالكاهزلدثىئمضالنحذلقىالاابراهل
ضفاألمكاترأفاوفيقأأةلئماوباأقوآناعاوحعص4كاأدوآأاحماأوسأنةأ

لنهاولااق5ءازأضدذائقإفرث4ىلهواوأحرظنجالهامحققإفأءاناالبما ثاهـمىحههءإ

صظدل5اآاألوألثيماكوروبالنصالحأتيتعمفأاواجهةوبمقعغجمتلى6لمعاإ
روحرصءحللىوصءفوملءثلىةءأ مقلعنىارروغءهـولمدطممادءصهـةصنهكتلمودمثىإ

فرشلمحبرقهوءأبداغعفيأخزلمزبرامماالصالهث4ؤوالمتماليوشمىاةوملكي6ء
دكاذبئلىمىتةىةءإوفرلو6بم5ناانرنءثمأاوأوحعةإةلوثالناثافىتىبقكلالثؤؤ
ةئهامغتعظألألمحااملماإهـأيقو15ابانشذأشهبهرصأشأصعيم18مماولوثلزا

أحهازرنعافىىثيوأةاتيعجمطظاجميااليذقئووءثكأوةوتاتصاقأحماأدألابالأ ىغفبرماطآصحقا
جميعفيمىيرندتوثمميعةهحمطأمحكأكأمصإحعايدفوحمءاكاءاو
ياأفىثغمعيأقصلىرثاحيمفوكىنهامةامماثاألوأماثذ

ةثءفىءثوق3إقأراياحتآلهـااثرفةأواناؤإللطأعامحهقيءأقأقءإفير
فصشارأئفىدآ3ؤ4تىلاألميإوأقيالثئؤهاباالغيرواودكولءمحالطح

شفروفثرءأمرضثذاشهاخاؤووثأمالىشموأابهيامإوأعائتوفيقطباففدإك
اقأتوىثوألللتهذتمث4أثومماأتىءأثثنهسخنهمواوشكالمخعهيشاباالانمؤمحة

راأثوأصبممولفطذنميزكااشإقيفحؤاصهماظفىدحصآعفينفاقةاألموأط
ةأنرتثثناليرواإعضاينثبرألهـالفأبهداثرشكلمالمحئهذحعتكباواداصهأوما
ءممفة4ءافصوالرلىاةمكحؤخمآلةصخهاساأنتغااليالعهـآاأوأطيقثىهءاطهاالوبو
أ7إوسفطثتننلرتيطممىبمحشمحمحيمفبهاسأامممحرفهايارأعاهـفعقأباباكلثثذ

7ألصافنزينكىيى4ةضأكفىأواتكألمةموإكلئأرلهشأئيلمألمسةلمحالارصل
س4إهمءترسأمحنرالةابموأصيفيثنضثالشفىشبهومايهجطبرماوامماشوالخا
أأولظبهأيثشممآثإأاألحمثأوألت4لالوواواشمأشلتملىوزللئمثلامايةالم
أملمأوامقضواأوالئهلحالمجإفظأحدأطثتحلصئيريالةالمتصيما
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حاأمألوأضلهقققأوخثكبرأطهوالبهرألىءللثثغهعغيوحةهافافىاألشدا
لتعالتهباويعميونككلولامناأهمرفيألرعقواواتلاإق2رناومظلصااتء

صالىقولوزال81ءاموآمو15دااللىالمبهاضفاأيلامفضإمأوأحاقءتؤا
اشبهعروومعيرمنولزيدم3أقلهوءسلمحبدادمفلهضركفءمرررمؤمنو
مث1الىتعطتجوولضاثذةمفضوطنهـفالألمىمأوأماوئقأنةتصألىطهوباذلل
المماواوفيقاوبابئهثذثبهاألومابالوجملوييمبهاللمونرارلما4ومحثثهرالمحه

المفولاالتعالىقولهلءناثذكاأفىققاهىبم4وسإآألتثوهكمحرحهءةانهافىأأ
والمعنىمعنثانردوفىشواولأللهثشقئثعالقصبعلماداأل4الدكىفدمح
طفحاوهـقوم1فانمضمحا11قالموؤتابافكوألثاثطالأواأخمولطوإل
آلتوألتةهصثذللثإينحواننحالجمالفأؤسأفاتزهـلءاوألإغىإعكررهـبةما

ااقثاشبهوماأينضاإيموليألصرؤصلىألباباللهكأهقىواليهاألفناءفىأشخفيجمي
ظكعوالثوذ61بهابنىهعاحممسفانهامة4اتبااحاماعأأفىتؤيثطأو

ىبلىرأنأةؤفدبرلضإممرددفاوألمارارشالنحيهمالدصلىالألمجغا
زكاث4اشبوماصدكىءماطلعلالؤفىالتهألبممصإرد4يالثزمنمطاوالهماهيماأل
داؤولهولآسوذالبعدايالاوياناقهةفتمىصهاألةاصاآألواصاتأهرافهال5
الدالرالدكاومااؤلهوءافمرليااإناثتىالطللباإقيروالاكتدانالمياسسأأل
ةوةطفاضفإغامأوأماقاقونالنتهالثمبهأومامرانصيوان912ودار
مربمهونلدالذشطريرواللأفاؤاليسرففثىلةلثهامماوفييرءإورأحازءاكأدفي
وارءالماععاوالتبماللههأصهثا1دوبهمتاليدعوثقلذاواخبالوصوالاهبعوأل

وإلدتهذللاشبهوماايصلوأهاؤأكاكوالتؤرابدافعهألتغميمأالفهاحلطيات
قولهلفيفوذاوآهقاهوترنماالمتثمعنهلدطاملشإماتطاتوادطز

االل2المخيإرئعطأناكااالمتااناخذربناالزفانابهقةأاالطكاألثكه2عؤوجل
واماألملتوألقالىقعطتالئهوذثبهافرواوماالزجمبئعلمنافتليناساءا

القهفىتوفجمثلولوزللثأيهألموإافيوهىفأحهامضومةأليعضقائ
حميابأئهقدوقعتكلأنوأعلمأبنطأوبوالمحدلنهأتماالومأتقمثىةأ

تئورةهثزمسو3وهىأإقافئنضاايموضعابموألثنثألثةئضوجل
فىاحنىعلميهاعلىالوقفقياالولأاما4أراعلىفسمتةهىأ4يميورةاالفي
لىءوفاألشدادبهااروهاهثعاوالمقفياكىكذللاأثمربرئالوزاالؤ

اهذيصامأولاذانطلىماقوموضعانحريزعمثرهوضعااوفيلكفئدخفاعنىء
دوفينىمعزاأيالولؤألمة6دولطاتذواهنصتعصادواكلألوقوعهـدأنعندالر

أىاوقوكلثى4هينثكعوضعاقابلسيألوفىىتركتصالمحاؤباعلأملىفا
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كلألضعءففهيئوقوتدزاناهحنممحانكففئألمدوفىلؤحيمجمنهيلححل
قؤحراغرهوضحاوبهزقىأساطيراقاللىطتلىقهـىمحمارامالمطفغينوفى
إدأت4ماانبمحىفىاةيىةوامشعءالهمرةوفىصالانتىأربنىلونيقلىهط
أصمماأآدنفمامحاصهاللءأنعراحوءأرتاالرضعالكلثشانو

األمنىعلىاإحقأثءعلىأحمعمنلحمبادتر1واعليهاالويئمامحسنلثائا
صهرممعاالاوماهـصالىدقوإلطءوفىءدنرأااصهموسءنجهغئوذقظ
ثقولملىن4قبىهاصةاةاوئحرةكالأالفونكأبلمسالىأوقولاللمنر

جالعافىبجمبلىنمآنهكايناامثابوآلوزريخصرصهلااذايئليىإنأألا
رواخووفيءعبذدتصاوالنرااتءأذابا3فاقرةعدبهايةمأدأنترقوا
ىءتدؤقوءموفهعإسوقحماوكلألسهلطاعههمالذىلىطأقالل

قوخإالقطارهوضأسمزهايقفلمرانعصرءافاشماوقوبيتأيهرةكطاكالمتنلهـ
اوبمةثومقواصنعملألزقهثشةافيااوئابالدبنبوتعلبلكلبهلث8ماشا
أوقولىخيأعاكازايطبونتهآلىكأؤوأرفابغن31شأمااوب
اواموضصاويخاعافياألبراربأنصكىعهذلونلتمالدىكهصذاولصاليأ
اقودصكاألبلىهكةرءفرأبااثرئألرمقايضاذاكللحباجاامالاكبونو

2ثرايثتهلملش1رتهاباكتعالىوفىايطئىلطاالأنيعلمالمتغالى
ءعالونبسوف3المتهاسستمكأصؤوكرموضعانآجاو4نيةممألألتبالىخسه

أتلىالةاةفلىهوشازقىدارتأهاألن1مىعكاثةثط05ذفنحالت3اوزوفىا
ياأبطإلل3اوألعفحهاخالفاالوصئىأوجمدمماكأصهـءثاكل14

811اقفىألصصثىئهاوالئطولنبهطإتجداالىكألوألورؤتلوقفانالصكعوقىأثلثاا
األىئ2وحوءثإكاهارثتوقسيعيبثمعضقولولىسامشئموععافوذ
هب2اتيهسوتبهذةإلبتصقمابمىخالواملفأعلفتهوأإودىزوفيألسثمء

تعاقكىوظيماقمايونباتفاففىلىديلءكاهـالمففىأنوههءطوزع3
اوهـقباهعوححأتهاثةثوأتم51وألوؤغهاارلفسزابكالىركمىنأناتر

فىعزرتجلالتهخفتءوقاتهامابلىاصكهإصواإعلماقهاكابه5ةفدهاب
وإختبارولاامأضةيخدقمبمزءشتشووةثتلموضعأفىهـينويهأثةفى

أنلىطلهوزالىمادقةماألتلىءلءتى4رآأكطأوخاتفقؤأاففهعثىا
صءفكاظشهدإهـابمةرءءإاأصاهدأكتاأاألنألمءف9الوةألكأالىولاكأعوأا

لمرقءإهبم3لتثلالقهلىءويةثاحاشاقوضمكاءحرانل6شفىبىثنإدقكغ
الىتعطكؤهـاشمويصماأناعؤفبدومنزإينةااتءاالفءاةكىدهمرلى

انعمدىماصغلمتااوافائبهافىثصداآوصنصداثفلمتوزتذفآالبرانمااأ



وئىؤكاوبلىمشالأقانرمبقافىئعاوله5صدواخمرصئبلىوركص
أؤرواصخوءقااألحةاوئلىفاوااتإمألألآقااريىيمتاكأوإةآثطتهواحدؤوله

لط

قبوولنانودواوضحافاألنترئبلىالمورىانبغادرميصالىن
الطانحعذلماأ هعلهؤبكوؤالىاحمافىانتهممالة13لئهاووابمصياداطبمررا4
ايرهذأاتغعالىؤولهآهوضعفعالابعضكوافعكصتثاوؤباهـقأبماصذدهابمعلقإ
41امحالدوءبونهالمحهبعالالالطتعيأؤكىلهـوشعصأئ2وريطلطثواتممثطغ
ونبقمىلهوعمحءشحراوصالتهوردكبلطكققأعالعطنأالقأحامرواواةء
بئبدورنوااباكقهذالثمقوضمتحاقالىرفاياككاتئآاصاقأءغجمحةلىدا

قوكاعموةاإفاوأمبحهووكيالللئوافءأثفلمحاتقيح5إبهطال
هنىاإص4فبتتأاى11ئءأئعاتةارجمائقافىاال04اعةنيهثانانلىاتأ
أاوزلفثبعدوهاااطالطاألاحايكطيرألأنفهـواالصتخمنمؤثؤاميثا
وإكىيطمثهأقءاللظكأهلمالألقياذفقولةحدضمثبمأباكأاضع5خخةا

ينمخاداوووأاةقتضالنأبدهذايومبمءإقاخرويففىلىطشوقوالت
وصسثبوحطءمصنمثلوريسانالىاسوسحاناالفههتعالىوءسمواؤئروفى

مموءاالثوانسئلبمافيوأذبىساقاميناللقألىثعطقوبوألمحيدمثىضأ
اههخلاأكوعددماوابأإلمأءنلفذصاكه8قدياالوابلىلىآصميأألىسة
مشسبماالةووفحهاألملىاثآاالالغطاالملىيمووفيهاالتاالظمايههـانإحىا
تاكهباكؤصؤمثيااتآالمولوالمأدخاخىاورؤم3المذ7كاتااللؤقطو

االتهصسلىاريسولططوؤيمغااياتأاليبماألوعؤ4اآلورراأيايمورهغايت41الإ
المدجموااتتبملاسوألشثءوله4ىكلاتايهساووةبمالمإفداثرةءصبزولحالجه
اطاألسنودواغالىءألسهاافئسأدأللحمحرذتهثؤغتيااحمهسا

لحراانثألارؤالملىت1الوقياصولمكزاالنهكأذكوواهنىا
كفيمةأروفاصحوةتممىخكؤهـلقا0117ع71ل ولىويمللمدثاثممره

فاةاتحهآقأأيناحووحهااقلحامبهعدقهةبلىحبنحلططافايهاتلى
انونوأفافاأالهحمؤثردووماحرهافأأثراحداوأفءبئطيؤ

اوستوناقوغأألفععةوإفهأمافأأهاحرونؤسوارعهماوخمحرفائف
ومانتانيناالستونبمأوبهضتاحوظوسبوبعةاة11كثالؤئكاوبحوظ

بعهحهحوإثؤنثيواهالفاوخونهصوفةثلهلسداصكللؤلصثرولحبعه

صعةتمةأوكةنأوبعثإثمىحرظنوكطوأربحهقىاإرثحعافىأةأأهصوأربحيسة
هاحمرلؤوغلنوغةاهـوصفأثةويسثهطةأاؤزصةءأتسعهاحرفايعونأر
ىآلقاتجأيأل3وامحشرحممتصوبمانةحرفوئألدؤوأانثه1سهص
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صرصكأاكىوالكرحااسعايقىبصا

آألفدستغمىاعثماالدأءكىيطآتهوكأةةوسأنةرماآألفتوكحاأددصحفى2ية
تسكسوسدثارءيىعطاأقالىعددالكوفأقلؤنآولمثراإاوما

غبععووءاللؤنآداؤتاتمائتشفاهسإتهإإدسوؤوضعرةإخوأا
كهـقيخفئةأالسقثزبالةأثمائهةهـعردصؤفةلىبملفئؤءئةهـالبألعاوااؤشعون

11ةحزاألشئمهـءكالشتأوياليرثسعهفأماثه4أنقمانثدصماتجكأوكةورحرفا
قلىءتاوضجمألوثمانأصفاشضادنإدوءواأةما15أتهيهلاثوأردعوا

هـنسة1إلاحزلماللؤخمجزأهوهاصحؤزصندةابعاثوإماأدنرسمصيسهكالتهعد
صنءشوكاتام41أوظرةمرسبعثعبى1دادفيعالتروعلىحهالصرراياتهلص
أكاايماقلىأسالألألتأصرةزاواجبجمموؤفيوآوايثهةوءوجافئاعو

أءطءألصأشختتثةأةىإررلماجاحسءثرءاكقاررتلمصوضوعئهواظ
ماهـبداىشؤيهاكهصائعااصتمحيوكليزوعاففىااكلئهمنكتابفىالىلالئ
حمحلديرياعإيمالطءياسوخاوهـحاحةوهطاسيمخقزأ11مااثدتارحيمنيار

ليمصولرتغهدتأاااناءالرؤفاخليمكاتإثختالأبيحقاواصيرتإالؤاب
اذيمعرأىآلىاسألراةءقؤاكاثاثشلى1ظمءدالىءأليثىماهـياصياسطيابمقاظ
حسلصيابياقوثىاسعتهولثساه11يرإعتإخسسيايارهابئجداظوهىعةأر
11رأإكآدرهـألأغامركممحىأرحمافممأمألن11الهلةاهـتمعاحةمهبدث11
بهالردولعصةاؤحمتلحإقرذطاآعيا1رهانثةاوحهحألانتآللاماأورثاة

أشمماتكلاأيهـةررالرعاداوثء51يابهـىاببايبراظحداهى
اءاءألةالإقلىأضوهواافبملمجرإيااتوتاكلربرءاأمأللميماسأاضعآلطءتر13
ريماعألوءءاأؤيهالمفمشون11ثاياوالدقاطاتوههاق5ءآساؤلألأاعابهم

اسربءإتاحئئاصاكوعاجاقيبصل1اؤيإخودأاأاالعثوهوإحماساخيمعخآأا
اولىإبا3إدبأثثكلىاقاغاءخمهحقزارلماأأغاويافتاحومايهفياصبا

براياوولاسحمار1ينتتأقؤةاالداحاوإقماوءحابالؤيهإأرإتاا
كلبرألقااثوءكاالألق4إنهمادللعزواشحمنشدفىياوههـىماهاالمتثنرلما ا

هـةصاؤأسلمحثاانقابارتأيافاآحوياطأؤلهأوهـدةأراأؤررلد112اهـ9االكادأط
هـ5سأ

أهصؤررمحأأتإقصاحمبرباءاريااصكلزلزيايئههثاثءبامالم1ياكلعحمروقدإاأش

هـاصدتكالىإسأؤحمياالصىألءئدوءامحعيووج111
رلى111عا001ا

افىمافىءمأ4نىقيؤتفهرروئصبوأءولهأنئالى1سامنحاردقلعمىفئفهأ
إالىمميآئشنئههعفدثوظحيؤبطبترايهفطصوممةأائألمويغ111
ةصخلىمياع4رصفثهطدمكاويعملهاةسلىيمعرمعآمهافينرسآكل
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الىيةفتهشامااقناغميأمقىشملرمامامانارهليمثرأه
يهطروعرضلثموفواوحظولرىاهشهاسااشهثاافى

يناسسطوللغراتالىكفاةاسمورةءلممانالالتذكر
أعيهأللناسينءاؤلاف5معايباكالأبدتانوعينلت

صنأمىخمهالرلألقوفارقاىداوساثمنوفيمعرفيوما
ونماكنىمشلماوضنالديخماماعفاذهنضويسبمهاليهكاصانمبمقالفائذةأ
المبموالمحايروالخاقدبفصيرممزشاوألمجفاظالطموعيهنخوانا

اعوابخمزإأظماإاأهـإإناسأمنكهأرأفهقعهععمالتهرولاصاإفاابمفالهبأمدئمااقااالعألءاهوفاأعلأ
أنأرفا4رازهببرمقلمومنهءيالةاوتأالدموععاةوكاتثفءقعاكنزاقا
وسلملدعلهالىصالنلىاالخزوىدارليشكظيففالهللىسمليئةالهلدأنلفهه
الىأويشذاالمعلفوستهاليفقالئرقاألرثجمءلأئماللبأماقهاولارفنهالب
ووبنأقوماحمداشااليرصوربأفالنوماخإاالعواترسمافىفراشلث

دءئنىدواندأءلغرعاانعاكلهـمئاالةدباالهنرنخهناضعاممأوماصا
آكراداآلإللاجمىازاثوءثاكأتأةاواالبركءاوالئنامكوجلعزقارلض

لىاطةرسولأنعنهمالتهاىرلعاصىاروبنفهمداوعنصنرمذحهاأخر
ضبهماشسءطلهالخاظؤبمءالةفالمومئتماحديافافزعسلمكلبلئا

الرفقلمجاددفافرونمصانولناثباأتهعبادمزنرصصؤابه
أنتياأفتهالئهقهأاااسالىائايقوذساتإلثرقئاشصودس7لىاوءيد

أرناقابهىآجمنىنانءياياخاناغئنىأضنىابكنىخيههالعتكلفييانجاالرحماوحمن
ارهاطولؤلةااحابآهإاطانسزانطجمقحمصفىؤشعيعصارلبرزقنى

االعظماايةتممجبنالرحيملرحمنالتهامبىبفضلانسانصنحكامنصينرقواجابال
انامنكلمكالهله5واارزفئاجابرافاومابانىمنواطومالطنهاهزأظاانئى
اصدقتاهـقلثكةصاالهـابممظ1االقهاالباوالقؤةولفأألأأفنساناجملى

النسالةاللمزقالناراقتواقناأنتأزنئوصيهننىناالرللهاهـامحندكابتألاينافاا
ذللطتموسلمومبهآوعلىءيسيلناكلىلئالىوإمالمعبنارمابهطوالثمبضائسبه
األىقرههءلمجناناصو51خاتمرضىطاأدبهطلىكأصنللصلأدةأفن

الدنياغابهورفىلمحكضهطءاىدةئالذفاؤةءادجمهنتألالفىذساككأنص
تسالىافألواقوأرشاؤئألصاأكوتأنأسىوأنارإغمظف2جملسالهفىأخوها

انىءتأضاسالىعىصمهلههقأفأنتهرعقئلىتئمهفمقأنعترفىادةعؤدئ
ولةرقزاثداتعاىاشدةإعاقطعشأ



لىهملىفرعقلهننصجاحلتلاأتافطذاما

ليىصيئلفئىاآأيأفضلوأفاضلصعلىلفضلهوهن
عندولمعنالصدقةشيئاهن4أنيعصوسائهرجلإفامللىلوماتذانهكأأوقلىا
ماذائدلنىمالالبرالمخمنهصلىصئلىءثيثأدااللطفةزهأآصتىفاتءردماا

فعؤيهقعزأتمنمععايهاومامطحخثاقثابنتهاناذهسافئالمحلضالؤلمهءا
أ

إدبيؤدتدكاالذىايلهإبيمافىزاذاهلبفبركآاليلىمحآلهينإإاآلىولسجمالثمزدفلموباأ
صالمالبللأهلىملطأكلوعليثقهاللوظنموفصافئةشن2اعههعتفذامميع

ممائااأعلناصهثرىأااففةءمرلهفاكتالةماحكللادكمنهظدقتففالقفل
مئصلصعونأجيراخصاو2بهغمفألمجىفىصةتعالىلنهاعبدتانفكالمحألبما
اقالاعاآللفيربنالمحلجلوانلؤالجمافنقلوانالمشالكنكبداسعاقيللناا

بعضهمتالالأجمصروعىهىالقاللهالمتىحلىمئلىءأهون

افمؤوابربمحابيناسفااهبالىسءأذماءالوفازهب
ارباعومبهفلى5فاإمىواالموذةبيهمانوبئي

همئدسفيهطلعزيزعداعريهلمفصنئأميافىاإلصفبركأإلابعضاثضل
كتألقبائالوطائأثالدةأهتطابدالعزيزئكعاسءمحركأ4ذافيتة

قوونافانافهرحمهافىءبنفيلءااأقالىيوالكفاكهتفالهذأضا
فيةوالمراهـىكاقماأند4بئمجملمنلمحزذطودادأهاةوزةزعصكطصلىهـآن

التهأدأذا1أوقيلاقهسوليالادللائهـواألاألمعشسغنالمواصفاحالىا
عيوبويصرةاقناباوأشكنعاهدةلوباهلمحدقآوعالعةاعصيهافلىمناصداقلالمن
كأسفيانلىظفائمة3افعاقهواخوةلواالدنياأعطىخبرىذلكأفلىكنتهنف

آتهحفيقظهائمهاتارفىورايانسحلىلظصهلىتحااررءمهرةووة
ممناأكرهماتأللحثدبدمنهمالمخامىفاألمىاسءدءأزلىتهروممطةامالم3و

لروكطابنافالأعوف
الماثرنىفأللدمتفالمثلهصدمنعدؤلى

اساثرابئاواعامأاسألوشمنهاشاهأولىالدافالط

ورادالهيراحمهمهاكجماظهمظمىالنماواحذروالئهاتفوااعضهتهاافىفىردأبواكل
أشظرفطلىاأتللبعضممؤوقالصهأكياألكموهنألعقووموالادأجدوالظهر
رصرثفوقاادأرفكثرتحاكزتاكنحدثمىقممةاطعشاصوألطوؤليلديخك

عرهـفناكاصآوداعدلىأصل4ءاللهىرفىالاآااالإوقالالجمهختيامإ
ضاأثوأمداالىا
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يرصع

لدظففتوجمينأخعىوءءأظعاالأبرهالمغومن
ويييرعفانالباففاربهاقافثرهاهعأةالمئيماوافامى3أو

مولبعضفاواالفىالفضلزوى
يعالىرثىطرلموصرهثقاحمىطفى

لىطإبةنةكاءصلىفأدقبمعصلم
مماداقهقالهطخعالىشدمذقجنءالمنزلهاللةهقكنبآفىسبأبنأروى

الطقهويلممصنئاسهـولةراعولالالفيةاكااالبركرأممثردىءاألفيضؤما

مأهألئثمأمحلمفطءوأقهاألعرجفئأتيالجممواصهتأاصصرثاةائ
حودااجةاورءاإلكطومثالالزتسحصالنىتتحداهفئاقولىيهضوبو
يائندبرثإهاتولمحماتهدثتجاثثسةلالثعتهصيررافطظماوايلءاألاخمغالهال
االئهكلهءرقاشيصهؤألمحعكنناضعقواثفيحدبراأالكثةوالشطاهوجا
اعظصورقئبربقالصضكةأماياؤييصةفعاللموبهءأيهصدالتهئناتأال4ء
اثفرضاصألواهـسححردرألهـسرتةصىداقهلظثهلءالتهانعئىماهالغطكءؤؤ

راتجذامالعمىممافةعهسالعظيمدتهشثبآنئاللىةتلالمجىيثاذاهصهءالؤ
ضذرمنوافشرعىكذفمنعلىوآفمكلىصاعندعالكأائم8اقلصةإقنةئخواإ

شعر3ألئهشادهايسفحمدفأيامامارواهتركبرمنعلىوأنزل
لومغويمخشتالمودةسعلءاحاوقاصالافىكاحرالهاة

م4ؤكاطتماخأذلة9سصامنوكنت
آلنهامنساثسةلكوأزتاحممسازعاألدنهيرمنرضاكهـئم

عأصيمغىوأيئأاوقاسحددآفتوحلىانلمإهفها
31ما9انهلدامنلىأتاشعلىأهـالشاسؤثطمنكوننحرة

أؤبمىقدكأالذىيبالنءساارأسأالملبياتسوقفا
امهسا4أمطؤدسوفصنهطاثفياصادتيموجىذط

لحترلمانخهاىأواومأقىىءدرحلىأإةإفيأحهيادارأش
ثاايوتالدأومسثملاحىابهرهمضيانلىءأذبورح

عانحهاءمنىلأابةدأالوبدهجميمنالىالشيتحالررلمالت
لؤاحهأوببفملثدلمءائعزثإصهمحانىمحاطنال

ألىالمحهكالى4كىؤفاماثءنسؤونهشلهورهنرتهالهقيذوفنافىامةاأكطةف8فأا

افز8امحركط4فيمحركطإملمداوأساسلمأاصةءانهاعلمأحعلؤتإقومياتالفاؤلنان
أتاالطذثأقعالىةاللهلىينهـانلةالئرفىيساقواننووفيرةامن
الفاحصياكاأومنصالوقالأبألاؤنأالتثالالزثطأنكغالطوال



درثفاورواإةإسذهـوت51اظاالهأصنحهيمطابهىمةرالؤأإأ
ةردكأبهتءبراظلنهألمىوءعاأللةفامهك8إاشجالذمحطرءإكلرلأظلىوإبرلملاإ
رصمإبهءالئهعمدألمظاموعهمالذينسأائرارجهشدمغلالالؤصعونزسعةإ
دصءأنهنراتمحتجماخهيككبهرمتمأموفثاماكلىداباقاوجمداالعنامةالناكطأيهااا

بئأنزفئائطقيواقضميمدنوأنقهاعأطمنقلانعاأىارجمهوأضالدء
نياتةاثنؤنقصالهفنلنظؤششجملءواناتاععىمنالمجاهلىوأنةهأأ

نىءورثقحلىعوثمنخهارامحونباسائملألئجدتامعاإفاإثيضامحنأللمهأ ارصىا

أتهأماتلهدبعكهديفئعقكلكأكهتتاتلةاااقزكىالىهالأهـهدئه
فىوجعلالئكظشهبعرعقسؤبهصدولؤكءضهـلرمراشذلإهاآ8بعطلىظ
خزاأليزنحاكلىتصنطرهاحمرثثهـااسعفىبالومائطراتهـالمعلهرلىهبدأقابا

لىجهانما2لىواصدئثذاأنعتملىبهيعملىالمومنلهآةأتاهراشعأابكلمافالىرا
تاذجهالرقالمعالةمبرنحهوتنهىدعوأنالمفئبنالممثصتركررإفاارأصا

حاةاكأمئهـا8ايهراالفهزةريةكزداحةنهفىالمعرءوءبالمومناعىألاؤهقلى
عدءفهـوألمهحدزقطدنأفىهوأءمااءرزفماذلوأضفيمافبعدز94ذاذلرء
هـلترعيدفاكالرزقهفاتفهرأعقلالمحقعقةففأقكثفهوأفضزقيحعزةفىإمن

صالؤمرحلهفأدهةقىءوأاؤتاهـعلهصفالةءوأؤةجداإمقيءرزؤقانلأعةإ
كأااقيهنصفمهبوالىإئىأشبرأعقلىوعايهاللهلىمدفامحيداوسونبلىةءا

ببتفيلإاإعئطاعانتفىايخالةبدمنصىأنطاأعطحاماجيسكتابامبا

داصوأادفمارمحألخهلئنركتملةمةكاسمليعمنتهاصلىأدئهوذرسققإ
عاتثواتصنظريهترثدأاأأخالىبمادربمءغفىةشادءلتعةابىالمحاحارثلظ
االعراولكليربطسانالممةنىداممىيههلةفأتفنضمامحابهاللذىقداويةفىإفا
الكءافىيقسهطزءصكترونهئرأوالخرفسادواحتصاثيىنىأقيأقوثصاغوا
ل5أعاقفامحمأدإواماكاالععآكثىالةءوهركاإافىمناأدينتردهـمثاذئىهـ
رويخاألساماكلىلدللءفااللءالاشملمحيئاأموااياشاالكأهثاالعقولووإلةالغ
إخمكالهإمضلاقالاتهإو1التهكملىياعنكنهتعسالىافهضىكمديقءأىس

بدا4سثىءذالءبفيإبقالفانولسلحراموصمانتهلصاللىامنألنوأت

تلىيانجألفحم2رصخرلىتهتااانىقأقغتالىدانااليليابةلدالمحاأ2كتةألىاالليآتضإ
شهااياذاداجيلدلإلتفيصآلولهآلمإئإجلالرآلوأقوجتأح

علىصاسصلتمشرممحاغئورعهماألفىبوعاحسئهماصعغجلوبئفتيللألء
حمةاغوأس2أخاافماغكاهتئعاالىأهحقاقامفلامآثمسلنأيرممضامحمبابا
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اذهوالدماخفىقلأاانذماخافىاشموالىالذهكلقأئطبواواممثحاهـ
بصارأالنعمىاالفالىتعساأتللفلعظارهيالخبااأهلوفأللمحواساثلأكأ
اافةجهاوقالونيفالقلوالمبأقهالدوروالهاكأفىاقلىاتعمىلنا

المنلذكرىللثذئانلىقعالبهاوظلعفلىنقالىلهمفتطونألرضامسروأفىلمأةتعالى
علأافياإلما11لهنجمطساذاتانهدأخبارداقالبآوتدرردأكا

لوحقالىراالتيفياءرفاذأةايإبقاواووحاروحبقاالنهاقاباقالىامشلث
قهرذيثرانيمتمبرالففهداكاكيلاابنةوالوالعرفةنطالوالةإصامنفوش

ساوريقارخضةوبامجللونلدسجوشجماعالمأةجتويةأدةصالمناارب
أنجعسغاهنولم4افتشعمليزولنهاأرداواذترصجبانكفانائمةالمآلقوهلشق
يهجءوأفىفهامدىواوابأقىانيالمنىفاقفىديبضانجااثعماردوان
روهءؤباقىلىااإلخفقاممىوهـممافىبهاريدقوزرثماوخزأأبءالمرأة
ى2رنبلأخفروفصوهىوماباةاولضذأبوترايهتمهمراتىءآحردو

الملكؤروتتبانقدبرمالصأامجاطرومحوالاويدققارمىاقصبامجرق
نهسدألغرججأدصفهاثرأةبهاتضملصالرهاشوتعملبشرأمأ

لمقتوبرحاربمرقةويكاااناجدمخالىةوثئثمرابرىاههاضافثنوزعفث
اعالبهاقهوتجملقعلعةأممقئثذنتطعةلهمذااآالرأأرارتفاذااا

دعديصالبالتاحروامحضماالرأهثئجماتاحراذاضاءدواةاةبيومين
لةصملباوالاوققيراوممطايفجهـفربمفانوتقملصوقىكملهقهص

فيومنبرىاوماوضذمنفنلصيبادىفاماجماعالبالالىويهويقويه
بدهنصنونردوأحدكلددقصوأصلىممقنىارالىسيروساك

اترفمألتدواخةأاالدقوىفاد4يقاولى5يمكلتههستعملفىاخصما
ثممتركجاجرقنالنيهإلنأدقنفىأقىميرةعلعاامذمفىيؤذكروفلظها

ألنجرلعهنكلنجهامارهاوتاالوناشقلعلتىااقفذيتوتأخمذيهمصرافاليعدنمأإلم
واجقاندرأنىومعسكوصإلمائزبهريأالليغوءدواصفةافدهيويقؤف
الجناوبصفيهلقىونأصاباجؤويئوااامحدواكلهنرقوىكلنبقوى

احلمثمدعمبفثالةيهوبهقدهنلهملاألمدثاعهـفاذكالطأسقيكاجممبحؤلىء
صقدوتدنيإابهخذاظهاأادو4ةبهبقمىنهمشةاكلى

ناثمةوالمرأةاحيانأزتااذوابقضهبهاايطتثمدهاصصةبمدحريمرةثمماؤبكلى
11راسهاوهىضتضسهقهأوفيطيمووقىانبالمجامنطدهلىوعظهدسم
ابياياطغلتىادوية1ةصرأسهـاتثتكأخذمنحثىئصلمنهاألمامحاعفعلىوتناكة

41كالرفوةؤياطخءلممؤولعمحنفىوؤيتررقربؤ5دئمثكأنآلضااإفلللىبها
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نررمالشاجمتسقطيلىبرثكيايمهخسوح5تةأمهسنهظيهراوماإفصيهبا
بالرطلتذآب01امفىوصكعلذالثقادجمفةلماأنىاشقومننقاماالجهذ
عنياتلاممرامسوخإصء4شلمجضاقطييفانهيرروعاخالذبهلىوط

الذىاالدبابلرمذاباأطعلدآوفاهسيابذارقيورمبهقالفيآلبهلا
ثوخعلميابزهرقةوضدتجالمجماغفؤالبلذكرالهلدوجممععدكالهقتط
اماتطتبوهذنكالورتهتخيلساتئماماداهظيزللمذكرباماشطقاناخوفكءلسا
ناصربابرةتصدؤتوئفىاقوإجمعاعخرإ7مابأ11ووا

المجماعبآضأتقؤليعععلمملعلهـلعسمنبهفيألذكطذالئولمحااعتاوتحعا
دجمراياقدكاوصأزرقجمقلىؤعرحايدلدضاهعصابةعدميط51ذهبجم

صضبماةابهاوولبصتةاقروأهاإالدكعفلىءابطقىانماكأجمماووقخا
ارصلإصراباص8وئرسحوياممبألوهأكثصهسءرممثىامفهـسامقوشهمقوش

صيهرحتمضحشاكرقيلمحلباتحبخاهاللدعربهفآدواتصةا515اأدوهاا
4ةحملىتوؤةالمجرلىة4رتضوبعملىيبرولخلويدقوففهاقرصسلؤى
علالءماذمنيفضوديخهلمبرطيهناليرلوطصدهعاضخيرالبالدنىعرلم6دوا

آوهـفحا3يصيرلهحثىرغورلمزعنارلينهئبطيئوينقايحساومننجآليأبيفىأ
عملسردحزاكالممألىهـفاةرداهقاركأدصمؤنععننكاثث4وةألىئطفان
عتمالقلرجاالداتشآامجالذحروءخدوغءناؤعفانهالومجتهوقتابقدر

أنجاتءواتصؤقيهـعظثهأذلزداثدقىلمرأةشاالذبهرلهوتطليقخنأليوببابها
وبدهنتنرالبهاايوقبورقكزيمردوتحالاظذئ4لشعروبغزرها

ةاخدعيغخرآددافهأأصعراياتلهأماوراشعرظامنأالخاالومحمع
أنلى1لسوداةاقدالمحوتدبمزلشاىالثوآانهنجنرزماارحملوققشوامؤومنسي
لىبؤوبزمرألمحوائجمغدارمابطهتويؤخذزنثونلرأوماقثعووتدقيكانحرج

دأقهيبأدقالىمجزبههوثجواإمهايضفثمهعرأتذهصانفااتهـلزاومءاآ
طؤلهءشعرواسؤثهالهحرلئحاهىالىاممحمالموام2اليدهنومالمرمثلى

دبلىإطاأيميبهوإفرنفلىاقعثاوصلقرةسذفىحرالئهتدبةةيا
قىودقهكعلىيقىدذيوضهالوتصسةدفةعالليلاحمصدمعللحبثالهفمعران

طجمضثجالمجيعلدووانعدفيكلنيووقووعممايههوأبزروتوزشادرحمصا
لألهطةألجمسالحنجاؤجهالمفالىيفالهاليآآمنقيانثإالبمنهاءطو

واتقعييعقالوريربطيئزبنريؤتالوجهلىءابذىماصنىواشا
يعاقاآلمىفى2زرمىفمالناوددرالءواكلميتلفيفىوبرحرآيزردلراهـ

يليزوآأمحسةداةأنجايضلوبلباانركطلطلىولاناكاليبنوأ
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فائدةدظمحبكلابهياسيفولىوياقىالموزاالدقهـدالىتاراواجت11

هولدهنطيبلتزليةععلىويدقوضدئررتجأجمرءإتااراإصبياشماأقطع
خغافتجلىتإخااءااقرلمنوليزفائهآالمحآالمراذندخلطصجأسألى
فىصءئهوااكبهنةدحفلة7لمراايمساطااحمىاصاينوسكثيرمنط
لرمادااذهتعملونإعومةكافااق9ةاالواالقائاوديممعقجمعلنىاإحالاشأجم
وزنطىشمغقيوادكاةلسالمحطاطفونععة6ضونوقوبمالمعولىاوااكط
حذأقيثخءأماأؤلىألقمروةالزئأخذفرافعايدسقوو2إكة

ونا6نخاواألكهـىددالوذأتاامىراتاحصاجوجودئآلمولمحمىا
أورزمغهعءلهدمنلىءقعلمارصيعماتواأنقيللوالليالةجاثذتافى
ساووكاتتأوازاماتا3ابراصغءلهقفأثبرأؤفىلاوعىاإللصرشعنابدثفا

إطوضأهـءذهـطدروأصنخااعهفزئماأصؤنفاإفامصرازتأسفىوقالمثعبر
تطذاأإةرماقالمحءاخابرمماثكلثواذلشبعرراأبهاكلبعسل

افلخمااءلمهكأسأيفاقىناثامفىةعرهممثاءفداربمهاضوشروحفةا
فاخللهدماكهولمحيآلنؤيعهاعىبرارفاتالمرأهيتررمصزلجبدهئقحاذأيه
اس3ذأؤخعاؤوأسهأخىرانقالؤمرلمابنواصأتكاإاءالمطنزوأساداهة
اءدنءاسأتتفاقإصوفرابهلمشرابدالرصدتمئارحوارأواحرقاباإوإد

ورخاخكتارسعاوأقإوأغمةعفآكفأءثرطااهـءلهـثلمألزوو موباو3له3برى

دوتمىدمىؤثالءاإوأسبصمططمحاف1أطاأشواوةىانإلمجءاعضا
إذااافاخطدضه3بهطهيماونبناحايهءورالثفالهيسمعطأرادأقتيأرألضأا

احالفألىالوزامهافيلهحغفىالمألسودبيإضاكهسلىثروطابةاكلرازه
صاثخةىؤوالوطويطوهـيئإشواخؤامقتهدجزوفىاتعمنسابرانالهفئ
الهواهنيواثإاخائراطاوهـلىابا4رفىءش3أامرهـءمىخحيماألتىم

شاتمنخءدإغءإالقىالطاهـاالتطبدمهوطلىثراذاشتاائددناوإافطىىدإ
ذاااجما4هـاةاسفءوقماهبهتومارصممطءااواذاماأإيمأمثمععا

رث2احنماوصونةعلاسرخهروشاذإلينهيرثوالىأاقطءراهراثذبهؤحا
دبلهأيكاحىاناهؤطاسقءئإكةهافيالرضاركأوكثرخىإاصمىدهصوأ

دصةةاطصلهنيدهوظدا4كاذناثفىىغتاواحتىهـههـءشبدهذذجق
الينهعسواناثرأواناحهننكلتبؤدردوفياكأومحىاءاكهألروادصمكالينهاا

اإبااجمغإقدمالألسىهنجدمحرانتاأرةتاواسدفىلبمإىلموأةحؤهـ
أشامحفصأهصعنصوأنولراألاائبخةعشهـضثئلمطمقألأشطضاى
اكعلىالمحهاوثخقهـإص1اماغهكرءنهعىءاةارولالائذعصاقىهدنعكدإ
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ؤلثالماعصهلىاماههعاعنههودألنإقوافىالهدرالهةز2ءأممرأهىمحاأ

أيشيرانءلىلمحقاونامنانىأمىتأسهلماجعلوأرءاكلأذااوتفى
أامبوتهوأوأذادءرسأاهناأةقابهملةثصذلدثحردلؤمهمهروثء
حاريهسرابنبانواانحمع4اثذإتءهـ1فأفىجمزلىخعلىوأذامنهفئليولم
ذيهءألاضادةخارازئآلحعاإفماننكهـةيإوردليهءإبئاناافىسال

لزيداإوى2إئوآلصطءصا2اءاثوامحىالىنقحييلثرامرثذياحصالع
عالغأةصابناةحرأقابنلنباردتاصءلخاطكأفىااخداوتاياما
فمائلثءو9وهاخذواذايهعهوالمنىتركوسيأممرقزاءطواىأاضوث
زثضأتأطرأنماهئلىاستعمالطرقائصأمقىأشديدآظاازظنهالظؤلمه
خليبنشارنصفسوطلمغدلىزيذولوقيوأودرهممشغالفنوزننه

لهنمبرردوامعأرهومنجمرعاماأأفىيةىتقالرليءدشىوفرىهـ
إبؤاسرببامأمةعفملايغؤفئغيؤبلغائحطخهضثنهـالبندوةولألمه

حاقوافىأللىوهراخواصلسوزنهلديىوممانيصقابايرثرصثاا
برواتايهيوعدهاولوعلقاعإآمأداتةاأربهفرلمامعاففىصهـزةيبذ

امفزقداشسأةصوفينبافىهئلبهىانوزعوأرالفآليهـاجفعالدثهبلبزموفهع
ذتاتوانثبلبزبولطلىءاسأاتإلعايموانمادامحالهئشدلدةبهفئللممتذ

قالاعافيعنهاينهعةوحملعاالذهتموفةصهؤوفحتنتدافتهآبزامىةاخصينه
يخاءهحكاث1رمالألءعاوزلفوأنذئثعراوةمنقةتاتضايكاصاخبشربوأذ

بناهـعوواالهثصامالعسياعمىى4افضكإمنيقربوسعامنكأثفبيفا
بفكوصلعصصاثبحراطتبعاقينذاالذزةأيهوااكمعالحةنهـةفىاأرةوسال

صهدتقيلمحمأمجمرجذطعلئنونفعتهلعظامةت2النزلهمتهامنهمااساد3آا
خصاتءعهاناشااهوعىدا51ضاادصساآتراناحمكاكأذىتئرأل
أدالعغايهمد6نعةااتىءاةابصاقآلىفأالثرإخاساالصعبونش
نزولأوعنللرأدءأوا3سزنه2هعدرعموزثق4ااألنىحأاداتاضبزرالرازاذ

جمرصالفانهمطفلكفعلنارأليرجهاؤشزلىاتأنللفماموالمحلاارحثهس
بحهناونطرسينابئارخمةجموتاناىهـاستصاثياولؤاعإيولوبئةا

الطاإلمنريمأاعقاوكاايلمجولنامأعاداحرئنبصابوبمأصااشيمطولطهأ
ابالذىاضثعاقيلةأااإلزنصرفئيتبزكناطنىاوفيشافياصمظلهزانوتىلي

مضلبجاةفىلهلوقيلىاطنزحاجائتجةهراشتهقفىإبطاذأكطوظءرشط
كانودبئلصيرعةوالعقرسأنمبهقىإنهبعفمهمذكروقدهدأمفمعاهولستا
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المعفودمحرلهووجقفقفيلىاذاخهالوغمضايخعراطوظيهاصنانعاإ

دةاوسةانصرمفىاالجمناضامنريشمةاخذتوانلمفحسأراطبساالةن
طردالمهاماليتلهدضراالىنهةريمىهـؤهاخوامتعالىالتهالناالدةمهات
قىووىانصدهبيخىفىرلونهؤىأجمىصألهطلىشلأيذابهإوز4ءالالة

ثعالىفهاذنأالؤهىإلحصةدأصاتشثلومندنجةلهنخرهـسقطبشلوثذأبئ
3كلمنمءملالةشعربصدضحفينهقافاشمعالرخةةنفظلىءممالذىصةوأبهادا

ساوءحلوصاكلأانصراااوألدشلصةأوالدأدأدانحزهدىأيهحامحمحاقران
ضلىبااستعملواذااحشاالنفمرنىسقاصواحكلدبهءذامرواأاألموحء
معدلهبئواذاعكافالىقلاسحواالمواذااعإصالامفاحالولغهنو

اتبهقىاسونمعالنبهواذاغيعملىمأالمألنأاركاثتاالمحعارالورمنءارنصعمانغورق
قتازاورعصارتةكساءدخسلواالهشبماتخايقوأىعلىواذاوضحشفاهاالبيف

النجذالرامساداتتعاطوأذا1بآللوصالىنتانذالافىارتقشمروماشوفى
دافىبعدأررابأاامضغوأذجمماصمعفمقفعتةكلهأوالعسل

لميالطوللفيأجممدداه4ءبئصؤقووحاعاللىأتإلمأمنيربوالمأالخؤطصإئوموأ
الذىصرحامىمبئأقأصإوإمادانلمورقه6أذاهـواخعوهالىقيرامامن

والمحاثقربإالدمحةصحعالمهصءذاإنااالنمارواديرأمصيهنمي
الاألكىماؤداواذاخاوماصأمنهوصاظلةداثرصاايمباضهءئألكوممالر

عرقمنلحوازصأممليجكاللءلالىصفاوأتحفيئأاالزلءالماأحداتبمروجفف
يضد4العهنارءبمرزااكأآلدةالمواينهـودالىمرهـيزرممقعفىشواذاعااا

لهدتوجمأوتئرازاطبئاقللىألرمحىاشأمنموبنهثاصفاامحرغآمنكرناح
هذاقوبوبأفرسلةمربرباقىتعوالدهوصءاأولمرألىملتحلةالمثانة

مخةأعموذتفأذعيفددةالةاالوكينوندنأقداقالصمراننتأا
وطاداأستمةاصكومقمتهاعاطرحنارقادصغاراقطعاقطعمتسملترابامقاثوف

11مهللمهأيامكاهوبلشريزلفلمكألمالاحالرأفصإصلاشيروطألمنءثنىوات
ارأسعليهالوناممصباإثرعقوياقااداوقه2انضاأفةوصبمبرأتاكأبوئ

عاوثءلئرايقوانللىيهرؤهلنوفمؤلمااواتأمانيهعهن
وقانواذاابقاافىالآصءعأنجمورإفاحأاسراأوزة4ةفيؤرش

محهفهوقدالشعوسوباكاأطوندثأواذملىاوقريمقعلمجوأحأتاألصثىرضثدبه
خكنأصبائ4طصيئسإنابناياأرعاأاولمحطاامياماكلةواحمغقسوتا
وهمسرواذادناجوائفعهـةأواالسزلناروساثراآورعلىاذاذوهووماالسئادا
لكلباةقيؤةخهومندىأنوأهاالاسحةآوةدانفثعنرنمهربطمويفعبر

مزارضالشقاوةداةراأكزالرمحئقاقمرنمطموخممملخلضادوامبرج



ءغوثنضهعحقألكتاابنبتصتطوث3وس6يالتكاذاناتأهـهصالحهبردا
أناشورشهقرلهمنكالفععتممركاتأتصاذأصؤبشااولىخ8ارتب

ثحمنىلهمنلىلف1حمىطءاينتواذعفأضاداإلذللوويهسلىا
اباصييخغءيرهإهأافيدذويزالمللىاش81شمموةيةجصااتسطاطالعهيرمىطب
إثثعانهكأمصهصعلىعاضدوائرثااءعاشطيئءـرإبرلونحىطنهخقىاذالأمها
ابلوإثغالثإبرموابهتىاويةأدفىخالرمااةسبأاكعوداماالرتح8زصألفيوا
مذعألكأإيهتءثكرهـىوازذأثمنأخإيمبرطةثممىضحلىءوشلى2ال

نععفعغربالدغلىمحوطاألتتةءاذامحطصأدراردمننأأثرةئفضا
5ا

لهرسإمئراىيصكنمرلد17زلداهأبتمزخيرصاشاهمىبمدنماذتهـىخوا
وسإبفىلمثترهكأانأملمحااعتزثناصرمارهملىذفىوقدذأاضاااين
وعلمدابههـضؤورشاتباإصعرطاائخط1زحرةممىاخواصربمحيوأيرلمافينةح

بهلىوطأحمىقانلةغرءثءاكرهـمثهؤصقعامحرهلىءسرمؤاناارجلتةهوبرأ ءاأ

مىوددقهلإامنرأسوبسطأقوازاأقمدوانأاهوأبرأطزةااسربهـمنكلطئلى
جصرأندبراكالرعرذإإيساارلسمفاطأهـياوآلإةإاأصمجانرقفقلمحلاخلموا

أععادنمنإلرعقاصذمنرفىراوهروهـوانساثفىوهـانهيهعا4ح
دعنجوناضرهأ3شعفوهد51ودىواففهسةةمماددأخفشربلمزبالذهبآ

اندودبالدمنحمامترةوامختاتضراالولتقىاؤعرذفثرتااإتواهـألا
جاالنءمفطياأدلةموحبالمنزصاكبلاتاباداب8لمجابعمفىبرنارافياأ
مرقاايمأامنصةامثربذتماخاقضإبرشداازعرزاحوسطا1رسمامم

ربشامقاهولشعرأتثمانوزدهلمصقىفلعمقسبالذخإمهمومافىأتذيالهوامخمثى
4ثو5وأينسعلغتجادصرهثمأإصةكرلمالموثمىسهبئتعاص4تةملأنثلمممءا

دخلهاومخنغنهقادحماوثقلعرنءأصكلألراهـأس0101311ا يهبمرددمدووه

كالهرارناأاصذفىةنوإصرعاوفلقاله41أبىكانذاا4إصراأضرر
هنناصانهعيههوصالابنفررعتهماءادإروصمغوألنريألدهاعةأفىلىعى4اةان

تسفائتىرذاةلزاليفىلم1انظرتت1زكطاوأاأو5أشربازلىممط1ماقىف
أطسثوفأصأل4يمصعاتهانمعذاممرابحناحلمالىوإايوصء
ةللعلىتؤكأولمناوجحاينويهثسدىامقوحركصوالمحايم4أةأرضوأقبن4ا
أصكففوالهرآبحطثواجاالىفيإوه2انبالملىجمولمألتهاةفصيصووداداضممحو
11إنعاقيراترصثمتألىلرصحاهكاأمواءشمالبمىهاهـنعارتههءآلوالأقعا

يهفغننلةخمريوماوإثخلئيننقوءءبأاشجممإولباءفيصهماالفتكزوعأحزوورد
واحدصمنقاصيرىءنطلوعاشيرالذومدمىواهمإخرأدكلأمنكلينامحص
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01ماورنحيىدرأالطيبلوسذارواواعاحومصطخدىكابدوهدرإههاهثألز
تللفاهـ2درقأزغلبهآاهدءوأحودمنكلمراحدشأيعقلفللقز

أيعقصهألصبوزنهصيهظطوحدتهحدملىوايدقرواحددرهكلمنيئالوند4
هتوفىرشاىانكامصيندروزنمكلسنعملوجاخلطاجيداأونباك

محافىيقهضههنلوأالصإلتالهـالشدهآاثيفرجضما2هفاتميخزظصا
دكقضافىأيىألمهعشئأدبماهـوياظوفيهمهشألةمفىالمإسومعافيياوأقه

اهلىءاالخعلةضاأوأةأيظلىظاكلفطفيمالوأسكله
دكالاوعلىتبههـاءنوهءرهواحعندأإلديها

دىذاآإميمامحقداألوةنأقمازسافىكفمافابنهط
أبحالفرنحطوأث

جماصامنأطهرءزرطءكنأةابيالفجقنازورب

التنرجأنظنتنجتكرةهاصاقاتهشضحاأصاةتة
ذةهاراالتبهيقرأانيذرارعقاالأأن8إكلبفأجهأءالىلىأرظ

لدوملي2لىزمااللوالمرانبترارابدالكولىةثمية6ا1رلؤاءنجفزاثأ
ؤ7اذهـينكرشاأمنلتأةاناواجسرة8ىالرؤضاكؤودص
هاكالطابانولطعيامايهمامنآإ

حافىئرنظرالىاوذلىوكلءمازص
والأنضأبكوغاتأتواةالمشتواوكأفوجأكوء2أللظآالاأخر6

افهنسبراألاالبصوقاالنهالنصايفبممضالعظبمطاإلباةرالقخيمل
االلهورننسهمنماكانالتهماظالقهإهمعمالثه81سااالبصرفافماشاتهابم
ويامذحمعنعءلهشهالمفياض7لئهالالوالقوةالحوليلهاطماثالتهبصر
1اآلكروصالوةقىلىهء3يردأذقنهطالمالينغحإليالتجبربميامن2لطاالمىاصهءأل
برادكيناردتوادااكينااوحبالمفاواتوفوكالمحيراتلفلعمأائأي
قدطكاكطوالئثشلمأخاكطفرءءاو7هرنةءيءواناأهلطأصئىاالةفيةم

لىاجعالمال1ض2فركأشأناكلىالالأاواناؤىوالبهلىإتفي
درفطألىاقىحمثمةظكلدحاومندحاءضهكلصاهم ءدوءفىوسهعث

إدةاصطافىمتموالءواولةامنعنىالسصيئوهفتىهماخرأأألبه
جمالىهـقالىالتهسبم51وؤةمحظصهاشصأماالخر11لاالءادافعء
أهغليماهلىالتهااليافقثوألولوال

ىواالدنكأتوشلاحاطأذانياأخر
حااالافكنمنقةبدؤثنهافر



أمالإكاثرءساناوأبهأعيمقالسكةإرسقئىاياتكاشةاطهدونلهامنىبمامآإ
لىثأثمةمؤهرارالمثائتمبأثسأأانىهمااتقيثبلثفىوؤئرفكق

نلسبمصيعىثمافهوممابقعاثننثهأيالثهبىآضأانعمهاثلىسخثوا
تءوقائااؤذمنأوجمعهـعوعلىمنلىصىارحمتلطاناللهمعاريزلىلممن

احماكلبوإفيعندااتلباتلمعنىثضأةي7الايآوعدابالىخزى
باقى2أقىلرهلمجعنلىثعدوال4لماجملىواأرزقاثضءقااوارؤضىألجلىامنراتنراهـ

أهأتخمع1كاجعاكماإحاايخويامحطفىإاالمحطاثبرللمناداضالالسأمحاا
خمانصحتبهىاجمكرثوافلقتاتأتوأنتفيلىائوأقطعيفأتاوأنا
فمىةلىواصشتصدائءأظءثلؤرعريثبهسائلضبماالشوأنافيهحابمفرس

ىالالىمانهـلىبمزثونممالىانضومنانمتجتدئثبممنزكعزهنبروتفيا
أعثودرعرأععدكلنرهـكاوأنضامأكعفأهلىوأنصأظفطابىك

11يمنساالعلىاألبايتهوالقفئألحهلألفبالفيهلىوكادأ4هـعند لىبخيردي4إللكهؤدداءبالقشرح
ودهه1ظاءفىكيدآنهؤالشىايلىماالقهلو
المجيديمأغاكثصررافىانوبالصالثنجألو
دعوشازعرعأاخمققبلحعاءككلنثضعرثع2

نالتوحيدثعرالهاقطأتزلماهثسلنتازرزالث

أ2المجأللىاليبةيما4اظهوارركثايفبئت9عبالمثوتاووااصأتبخذ61خأت اشوكرومادوحاذلىدورميتمفىحمو6الزلمحااعليتولؤوالمحروتصال4وا
شصللةاميميمىكمى5لعظيهاأحلىادافهاقؤهركائإلإلحمالواألوشأمت

لجنارأدالونأليقداللهولعأيناانأفاألالقهبينووسليناوءصلعرشسؤامايماكهعا
عفوااوهوارخهرخافنالفاقهعوفالوحجميدن7ىوةلهـعلياالموراغنء

لىءيقرآوجفمنكليدانءرسبعةاتالةالنجليالمحعهلوملحربناخوا
ممقراقلةونرائبوأباابينمنقوومنهىالىأطاسقواسثاواهراثعبودس4
بهعثرك2ضوقإثدكبرأتالثدثبعىوبهيرهىوافافيوأننلمعقةدلىأصالقه
ألماإتنمنبميخرمىيياالرقوا8اصمطيقرأواءوهمراسطصضصألمرأهـدء
كغهمااايهصدلىإطشوسرثاهماأاضإفيتاومالفىزذصاصحفدنرادا

االصوأابزئتوإأننإحأتتاااألفبرقىلةدئمالقىاوفهيئعبماأ41ىااا
أل41ىوإفموآالمممحنىالتيدفعتهبالشأةهـجعلقمقفاامبىالقهخزاقفئشفيتواا

ودعفهااقستءمنالتعلمبءالىتهاكالطخئتهمجرنرأساحثيزتىشكل
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ؤيصلىولوميلرسبمالوظيمأاساباللهألهاقولهـالحولىمىهـهـايسو8مؤا
يمومهم3ئآدافطصعوبوثق3اسإبرأهيمدبلفىواووأصرأؤل
الىلووؤولطكيهكلنهسدأةمآوئووشموصودغهميرواوزقنىوفوهم

فتهالوأيىتجرفيافلمافطيخسدالدبمدتعألاووةطكرأعؤلياتبةاإالىإلاللهمققيا
وألءأوقؤتهاقهحولطلىءكلوأدؤئوققلىحأبراهنمو4تءافهساللةسرلس

والعقأيئئصهاسخيضالذقهابمألمألناسشماخاقثشإماماتإقهثاكلماا
مركأابوالهقالفلؤعايهاالافىلافهيحىالئاايمأاغكهمهاواةائ
افهاظرأألناالتهؤفىطالتهمىدتهلثزالحثىافىارحموأاونظيرحأنفهـئا6ززيمأحصا
11يمالرصالرحمنامىةقىبنرمجراسأالخولةئنمنآندكىبىاس

وألعثىلالفينلخعأأقأحىطهاضنجاسكلوكىليايمشدتهأيحذاإهامنأوالمحددته
ذجميثتثفىثذإت01ألووعنقهاالأوااليهءصدهصحفايمآاإوردابألئهاقؤة

ؤدوجبئمهاوالارسألءلموطهعافقامحلىأثبىالىارحق8طفأسبمكطذطعبب
اللهسزةؤدثءأوقلاتحزحصبلمثبعأهصاعلهأدتهلىاالىفقينىكاديها
أمدصاجممواأزلطفلمجمطدماثهافاذهبثزاتوغلىؤوفاوإطثأشرمأءثقدرته

دكصمثهلمالذممطلىءلدكضعموسلإبهءاقهلىمحهقمامبمنرصميمفإئتغآس2و
رذادوأاثرطمنرتوقلىالتهنرةبأعوذكىاتحثالناوألصهابحموقؤ

عضلظ

حافامنقالثفانحيثمت8تجدأركىأئإيخهر

قدسلضابذنبوصمناكرحمةأليهاأللهطماقك
مءا

ذالهاخأللأنهدونهـبضألصايناثفاىمحنصلره
دكأثأنالمحاثربرهاممافاحبالهنلثهـباقيأكلو
لطالمبهقاهىءماالمعايدوكطألرشاؤفىافولى3وإقد

لألصةمماوفلىءمرتفاذاصسارةماجمهولطأوثمقءأا
دهؤالؤاساأثحافىءزرودوراحمألنتاذىاأفدكة
ألقرنهفعاحبسمتمثاهـبشااحمماومنض

الافأكفادعتاسهأثقاءتآحثرحمةإمفاإسنزانه
لىءبهىراا4وكثيلذاكاقىأشباةثأإغير

صلىاهىتوألصلى8وأىكطبأبمولطكل
هاؤاءأوعقلؤاالفء4أليالىىتمرصثي3الوء
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أكالاألوإلةترووالحلىالزمانالىوادغرىيرهءأ

اأسههفاخإلفيآلىلهاتلقهادهقىفرجءالفرجغعره
4فرلمحرجهةوفيونثولفيهيثأصىلىاملىاكاآخراأفرج

ألدشوبتئلىمبنرسعب4ةكانالصضلماللارىصاقلالالو6
جوأهصواصوادكلاءأرلىفاسيد

9ئرأءعالىكمهعامالدهدرىء4ءحىقطألفرءبأنانعأدم

رءمائكيريأأتفىءلهإلوىابدهوملوكالفربماخي
ث4لةاساضمايخاواؤصوعيتىيرهء

يخاإةأةفممنخءأولوعتهكباسفى11
6ت1يءلذوشاكالهدىصلىصءاالىااوياشء

دأفلمولثا3يرلىهعاىةزوآكولنيلدىأعثواذأبا
ؤحتركتاكدفوشكنءسفاشوكولضهدكلء

إمماألعضصمإفاإلمومقؤغبغن
بيلماهـفيئرتاتماغريهالىايخنهرقهـا5مايرتلونواللهزغيره
قلمنالمحهوصششصوالزلنتدالهوىإلثلناساؤلبفواللهغيره

11رفيأالىتثءأضثهاكمعلىفازكأذاكوارحىادبوة
فءحماعقآئربافيءأوفاساانهءمانجالىعيدثهـه2ت

ؤكأصةإلاثهتامنوحزمءكلاقهالرثضمنحوس
فنجمكلداسسهـأاتوولتالبكلاآأخراأدإتواهـ

رأفياالىنامفنىمنكهومنصبممقتءيرغ
لدصرىذاالاالثأظخضفاتهنؤمنيااهـتأل

ركمظمئمالعقىكفاعؤبسثظهءودلتكلاغيز
وداركاحطأبلىبىأالخممايرادأءدكعسبأحى

ثرفيأنيذلؤىوواهـروهـأةاىؤمأالطئقاته2أ
ذراهتءدفعنألماحمبهاافىحمه1واراالطوبمتأدةة

ؤنكىاأهةظهفوالتهبههوتهطءطقاتانبنرء
فممبإلممص4دومحميحهصيمميبافطكأائذلىمخيدر

باثطفثركدإضمنانااتالىءللظمااكىاسبملأألأهـءأ
صهعأءتمائرلفاعلىاءقالمخبرتايصىأفأن

قدطافكمىجمالتدعاطءأرأحكربثابشء نرصاإمركمنغءفاشوحأشتهامماهـ



ي6ظىرافالطصمهء4هادوصباسظيايهرم
4ث3نلثظناذرعلىواجواركابهاجسدمماحمرى

هيفئفاتعاهـأينكءدمنوفيلعضممقالى

دةألدلىافالإلإبزهـثتدلهمدالاعلىأور6هأغي
بيهوماأوذببااوحنيهقطلينكرقمعاىغيؤ

اليتمبيهالناهامحزاالفىشادتانئمهوالت
4هألئمت1لموهسنااثءأأماالبددألث

اهرالىىبامقاناالهـاالىافمرأفيراأيهطياضكبر
هرمىاهاساهـفيفىواضعىقطاألرصفالمداشلهنكبل

نؤمابرهـاثاللياصربرفبهتعماصشيأاأشأمنا1كوه
دهبعىيابدزنؤقاليدكعثقكةثيتىأغبره

فقدهلىءالسواركاءوفامحعألوتةالعهـء

تيمأاواليمفلماأوالءىكاثثالمودفومياتخ9مخثر
ايخكانت3دةميحالىاوفيرءغدهصرتقلىتدثلمضكلىوفال
فعلى11ماؤماتالرحيلىليىآدعخرمحان7عاثلوخآخر
جالطنمعشهموثزطذلواأ6ض

نفاسىصمحنرقامنتءإحئبروبذكاصميملويالنسحمض
أمالايدمرويبيئمفقفياءيراهالاةالألسرإرصلمحوكأيطناض6

راإلررلثءالذثأالداوفىثبممءاهـوزتكأألدىىافالوداسأآأ
فصأممضزلمبافىارثمايخاكاوصهمءتقلىارناةانجمضء

وهاتنوباسبالثوصءءإلءااتاماابدااقساأيهاياأفبر
انجاتااهـليبأهووظمىبهواهؤجثإقطهـاوف

انمسبماتلماووفيالىاخانىنءجرىوالاتجاساعبلماغيرهأ
عطانتصثىااصههقهـئاجمطةاقىلىلم

تيملح3إةألايورلووس8 هـاهوهءعالصهأ2برلم
4مضاشطءتفحؤممافىصينىجممتء

كبدهاابفىءيهفيةءمعنبنقاومايايوداىر2
رهصههأحردفتالشسبتهتكصفزتكه8اأن
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اضاىئانىتوذىاتكذأودحرظىفؤأدأودعأكبر
ىفىكفعصالمجعباكاأحهةالمحصإمسهـوأرم
خأوياالذفىصصلذىاتوأةتلصاهاموؤ

صهب4اوبائمىتقثيالؤردافصيىذأوجئىماأوله
يىرءانفأفهـاتنحمتيرشهدوحىأعتفيبيباتياو

ارءءإدلىءاالإكطكافيصالهفىصأبؤإثأاررؤأوايألكا
اتبيعائأعنلث3فاثتأجميعاوانمافكجمالثذ

وقاأية8دط

مننائأنماإيئاشيضىنةيمكحلهكفىمةءأوالشثأاإلكبلثهتفىابماناهـ
جرأهصشكءماكوحةقعيتابهلىأعطيجمادققضانلثمن7ئوسيادطعال

لىلمتمدانركوغوفصىلىجءجغاءضنىبمحطنولكأستهزأوعاملث
الىآبرئمالناعلىاهعاعإلكناأدوانلهفولىكباطلم1لذلؤلىئةاعاانكوحة
زفيركلدئاشهتهؤاماأومحرششقياتبتئتكأنعانتأالااألأنوأشهـدعبكا

يففىشقاتبئنضيراسفقاممرزوظواسعئراكترزأقعاروحرمائقافثفاع
بألسأمءوضدوهـءمايضاهـالئها

وحبماالرحمنلتهدلمم
دشاأناهـوأعادةأماياوخانمةهإكصواللمغفرهأفتراةواأهـحهاياءطجااصإال
4ام

أناآاناكائدالضفالكأكؤعاتنات11الهأدرزااضصهـمصىبهانابرزوأالمهـما
ةي1واسالداالدينئفيمافووااصأؤايلثاقرآالائرمقثاأللدلاوذمنأ
ءبالاسمىونعوذيخةلمحااومدكطواالآكاوئهأللكأفحةةفيلثاؤ
تمظضنادهىهعدااللىوطإفارموتاعلىاةعائةءراشعاالرككزداقفهالر
اهالميااياربينأةخاءاصاطأدبئالمغرخكالهءيخاارسالناكاواا

الرحبمنالىلتهامبهه
دنىكندةمالىاعطيتعوورلثقصامنقةاوسمهشاذمحطاهنائحىنماأله

ئرينآلهاهنللتوكاقووالشأل3المامنالكنتعطاؤكلوألإهماذكدلكوذتم
ضاكباذنثياألالعبانوأعؤمدوايمجلأذاحألشئطقاإضعناولوالرحاوك

شدلثواثشةؤلثباداطععلطتفضمصتىيتلثموألحقثوكصااااهما
أاألمأرتحنىكلدةحمحطااملىلثجمفنبوجوبلىءثالمحةتاثيركإبطوعص
م8ائوعزةتىنر2رلمحورخئىفثرتءاألمائءوغفاكماقتقاهـىهـاتؤمحاولكورؤت

لمىعىخابباكبوللنهركبأإزاوالصشبئسضفااوالكلىامقةبوأالذدؤباثكالما
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ابةهانىاثكلثابميابظتفرحمؤتئوجالثئى2رمخاكاعلىادنىوغألى8ضرر
هـسقدعقبكمؤأنىبرتااللعاواتأئرأدكفمىكالبئلثالطرزدؤ
وذمادففيوبهفسكياليغفرأناللهانئاشنقااقصدىانضوأحلضنتأنىنىانمق
عزلبدحكلؤاصدثعفامحفكنهعغآلتوانىرمقأالومالياةعما4شأتآقذ
ثسلخمفصوايتمااسقةحتىهىاللهلجعناالحملياائمالافىراوضعنهوهمدء

عليهقهاصلىعدبأفيبلارفامماكفالمئكلوظوهـىقربعنكماأناقادوفا
دئدوأىدإعبقالتنلثظيسدشاخدكعواةارممطعلىمرةااوةإباافئإاناويسلما
والصلىعإبمنهجوأةدؤبالذآلتلمئللماأجمهامغفرةقراكبئاألطاتضألرعقاكرابا

آالءوأنهتعالكبهبقوقالللذالثبربطيارويثنأهرفياوالهازنافاحقدثإهسى
لمثأتاوأدؤنبدكلمنعونثيهأائابال

رك51االىغالىجمصشسبمضلةاإكظدمناضسيةاحمافل
ادلىهدتئيرفىمحىالهعيئويينيلصبرفىاةاووفى

آاضنالو
ألتألقياانظنااكليعلنان5ماباصتيمهناالتهكلؤثع

سوكأقىاوووزرناكمفتمقىؤرمقاممواناوأثمحمءهصش

دااءمقباتأفالىأمزىإإذةا1فوتلما
اثاضهألئءسثادخاهبهرولىءعدؤىجميهاائ
تط1وءفافيقدث4كاءضهأبةنجمألنسنئهوالثو

عطغءيب1الىحىإهتءوطنىشوماسلىءربغبابرهءأ
إلتوانبامبددماباذهيمحدفىقواللمنوعر
شعفهصنالماصنرلوبرسمالطصهالقءلمسمن
مرقىةوؤوإللألصالطاهفة5غدجفطجممبذاوأن

طو7لوظا

رصامبهسمضوقتنىواتزادمخرمءجدو6رادبطأؤ
اواوافامبمهارمقبةباماتاهمىصومنىإنا

آساوهمالنغؤقدأهم
داقاناذبالهفىاقدأحهـمءشقذىاذاسكنأاقومقأف

الذفهوماليداحوأباروانزموساعوذىبفطملراهـبذأعوذ
وههـجمألميعقردايضرهىصى



حةهنرماكالحذالحممىىو43ةرآإنغراصىءففص
2قمناامجردمحتوصةلىذهمشاابعاجماعات

اكىاوأكلإعهنجىاكجوىكقل2
دولم3مميرومتا2الىمايقاالد3أداوانيقصنظ
بملهانعكأيئإيرهأنزوادرأنكأأصوأدراطيتمفء

إمتضلوعاسلهمفاهـ
8كهأصااأللىثاسامازااماروفلدامشعلىثيهأل

اءزأماالألاألههترمادهأابرةصهـتذكرصهاصذة
ءرثميهنىمحاوالعدلدامك

غبرلىوظأ

آ8ثلثضعنىرزواعلى5مإهألذلمىاأاتدثهنروانيك
ماقلىفيصاركأنبأقمااأاكهـثفهـصلىعالودا

ءضةاومااررظ2مكبد
غرءلىوإ

شكلسمهـراسأفءمكونجيوااعالر2رملدىكاأالة

صصاكوامعرمآةرأوفيأصلن2ئةطالبرمهيمممة
دارواوصعاكأسىثاهـؤ5يواتإهماء تاإللىسألم

غبهرهالطو

االنجثىدلىعىعملف9اودماذامىكمغربكزور
ليدالازديافيوحزقهـااقمطمميداصرور

ودءآلمأنى15افىرلىفىزوهاللتترةاتحيا
غرلىوقاأ

اكالىابنكوببنئاوحعثىوانكءكأالبدعفئة
ئكلتذعايككيف3فذئكلاأناهـةة

رفيأوفال
ثطرلمددسااؤؤبكث05وزواالمانماقلما
إبرهايرلمأللىإلىفتركزلؤىخنىوأدؤكطدةا

أيرهءأوقال
اكلواالففطضلواقايفانهوىأهابوابإناقفرإلفىاذأقي



63

اثبواهابرالمحثمىونءقوقممالضاألنعاممابد
ءبرهلأو

سفوويغعوثافهـهأنلمءواوعةأسالافهوءالدوافى
هـءفاكهخمةلمتعظوأن5فانهاالذلؤبإناساظمااكثط

هسلوظ

ورىاوأنارىلابربرالمفدورذاجرىضاما
دالمسالببدلانبهنملمتيامايسوراسرذلؤبئ

يوخكلنذءالكانوىرام5أكرشافيلىلماناهآنيتما
وامحئوتالاحمح2ملىلمنمكأذءمهىازماشوافنهط

قاهباصاند2ضإوقانالىدالمأنت
شهواتلطنصئهومنيطيمالىواجعلى
وفاتلطيومىاللهمحفسدصرلىظوايان

الاللماماصزعنءزؤبثهيمجمهبرغيؤوفالى
اتاعاكاقابهيهؤلتلىيااهشمصعقد

ماصقاميشاومقنياماكنىالدمنلىكيروقال
انطغاازامراجكء1هذاسقضىكل
قوألثيقميثاواقصيدةااثرعدنهو
ابصبرزت4تهرلددازيخىلكلموفالشامحرمت

بتا14اسلتكاسؤاورأاصاتزهوأكهاطبمفوادرتن
بءوقىقاكالىشكنكانتاأالرهكاصارأصرتةءوا

ابوبرقاةببافعىل1فالهفانياثاسلىواكرص
بإالصاعرفيعمركدوازهزصانهدالىهءلىؤلمقاصباافدص
رباامنفأىيبإثاوأقى5وههنإلمجفالهءاثابزهـ
ايامذنبهوابقلواذكرفيءبااؤمنئنماقدضكدص

لثتبويتماحتالبدمحعىفانهابس412أقعثىرصواز3
ثالوانتهتياهنئا55ئعإحيننالمأيهلم
صاتوكمةصثرددآبالركماودسكتهامةورصكفالروح2

يذهبطعقيقتهاداواأىشاتئىوردنياكوغو
وتحبتعاسسنانيهاافهومحمانهاررافاسلملوالله
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نهبث4روهثأبيةتاتحتهو4ماضاهتبرحو

نحربعطفاللىندهاوم5انعصمالبدوملداوا
ربألجماألناثموثبرأوالكهطنمممهتدمثع

بصاتفبوفعهوراورأىراهـصلهوآعأنالىم
ودتاألصمالشدمازارالهنويراثالدهأمقال

باالعراألفيلهقيفمقمءطكصاغاالالهبوعوا
األهبفوالبمقىاكاننرإتفالىمافوىةكلمبؤ

متربلديهخاثطاتااؤ4ءتنلإعبماوامل
اطالبفهوأممافاثايأسالراحهنناكةاهقفئىواؤخ
اصعبالمذلةدؤسركممىفلفءذلةفىكدىذاطمعتظ

بمكالدحيعيقهخيالهاتاةغدوامنوتهق
النب41تفبرأفعوانكاعاضمكصاصهاكااتالقأ
بألذثاتالماودوصلهزمانلطاالثاهنل

أاالشعأبالمقلتفيوأداسهاإورإثبايخىت شتؤتاذجمافألصوبرحمألنةهاخالدركءوالدأ

خممباذثنالهدتفالإلثءماتبع4انألؤجمتىزدهوأ
بافءاضدولياحاألقتلمحفظدعتقادمدوواألهـاان
تثثدووأةاوةاإةة40لفبقداصاواذا
بهيمأصهوتالواالاقهتءاسكةوفىفييوالت
قهـرأدأكءقارئواواكانهمجطكا

مابالثوغنكامةوسؤةانممارفطمنكتعا
اوزاصوباطآصمخءختصىفابهفوةموكوانامءالو

سبةنإلمغسالىايأقراأقخرافاتوأصطةنيةهـواختئ
صباويرهيهمألىيريوقىاهمءارمالمنالةان
بهويقممهلدءاتماةودودةتنىباهئىوإ
بأاناثاصبئايغدفاالئشىتهـأةال
أدنجواأنمحءواذالبهماربعظالكآةمقةا

مبايهئأحثةوبك11انصاحبمثالاللنفاصذوردمما
نحطبنادصثرثأصألنأذانطفضوالألمالموزن

يعحطبراندالىسلمةءفألرلفظوأحثرزمنانلثلوأحفظ
اثألاكسرةاازازلهقطتةوال04صفايمالىو
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ويخذبيدتزصنةاةنهثرتهدطولما8سرالمروحذاك
يتعبعىفيالىيشئبلزقالمعفىيزائدايكلعفاكلمكثمالم
يسحجابلةايثامحيثراألزتطءصألثثحيرشوظاةءلىظو
بئحوسهـمكومحىرغراهرزانىمىإتاؤفئهامى

آلممبيثإةوآلظلءا2ىبؤتةياكالمفةعآرغاك
بصغلماهءسأهـاهـمابرىقانطلمثأآصاو

صايألصيقطاألعراأوفاكءجمويبهالزمالطقتصاذا
أؤربثدارلريلىسءهـءبإإخماأفىأنمركلراضيشف

جمامالثابورىبنإأذكلهنىلتنابمإانءاستطعتفىن
ياجوباشاروكتصيىانهلحاإجةرمصعىو
محجبهدطبأناعلمآلباأصايسمكت6ارءألهـا

هباافطضهاضيأفىوخثيماصةبهزنوقاوعفثراذاوأث
تاثصالمتؤءاىالوعرفافراسعةالقهأرخمهةلرةاا

ويوهعاعايهلىءأهحفاكأنصيمقباتالهكنضبىفا
لمفىإلؤداةمغدربئفىا3ءاالءرينىءددأل9اازءوبراجمنربوا8بألىالمإذص
أدآلطءوهـى4إةاذهـكياىإلطءوايااقيهربىآلروضرلمآاأءيناكهـ
فىافا5ذوه4الممالورمنإيشبموعاوفىسلءاممااثئووهذأألمحاإمنيثبراءحمر
أبهااشانلهفالئمورؤرعاهألاس2أدئرةهاهههالداصالامقصيأث3

111تارماتأصاوانهحمابروهاىاألفىثابهأانمليفةةفىواختافغاثؤكأالعاحمم
أذاةر3مضرانرأرولطهمابةةكرانامالثكاتخم6الىثألؤ
وئوودروهـعءأوأبتروتالوأالىأزورفىقالوةهوفاذوكرةءذاسفطكله ءأا11
بيعهلملظدنيمورظولممييرؤتماومةااعر3لأوص3أكأأللمقاتأويهرتؤلم
بمماإهـةةصقآقارئهءوارأإألقالمءةقاقأبزأدتأتجقنروأفروأهـ

4بيىيربرصعمصنكتموأقلىأحمىمىلكوؤلميؤماراوءمأغوالحلتتطدوئأ
يرهؤآل51باإحمبمحهااكلؤكىلىاىباالةائزكلموأشدهماذؤكأمرمصاثم
ولمءههةةوفؤىيمالىروالفيلمافااأصمنردؤالمإةش4ةءفوافىهـ3خظى6أئوابءأ
دىاتآلواتراروقاءأءامتإأقنىطأوتركنىرش4صوأ6ألىفةوهكر

امجذهرهترأثآيادقالراوهرؤإجمروطاهشدةطار15هامزتثراالئأيدبه
اغلىتكاحافماغةتطةاوورأ9اخاللهوصعداؤتووأأنهتفع

نامأثممأطائقيبارأصعطأمحأالؤئااقءؤرودأؤكإصهءشئ6ا
وأماابوسمامبالؤدعاعأركلأتموأالمىكلإكأئممب
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ودأصاحيزرخما3أهرلميتؤوظلىءأضيطأحودلوإلرأخمأصاليومصلمههوشوؤفقال
ايذىءأباكنممهأانهمالىألءأاكالهوآرجلألإدألموظةعبالبغرباطهر

فكل8فلىاأليالنفى8طعنمهكهاأنالوالودأنجاترمآأررلمطأفىوفالىأتايدمحا
ت8كأااصكفئولىرظدصصاظلصمنهممعجمأفاعيههممكللخمشبهم

اوقاثاثمرانجمنبهاأناترأبدعهأبئكزبرلىءشهاءهـمةمقجمههإقالغمافى
ماؤكىلامثننمالقدطولمةءفاهابابنأرصاة2منقالامزماألحمااالمماا

أثعمنهىاعنأكء4ءأأئبغاصاثمقناماخبرتهامهننالثىءتااألوسألداز
بهتىالدئفابهنتاايذهبنيهضانلهلجدمحالنحتكانتالافاخبرته
معرأطاعالىقتالفىامحاظإلمءمنعياأكىههاودحطصحىلافاتمتفوماانغممن

النالماالثةالفبئ8رهذمأزالهآبتثمرساذاإممقبرالنلىهثريءمنكؤةطب
نةنأمنتقوضلمحمثهاااحماأنانماعلتةبهروقالفىلقااهليةخلإدبخث
لهزقااصععهـأتالثدفأنهاوركسب3األامحمإ1فوق8صرومالئرااانيولىاامكى

عالتءاةإلداوتالأسيهالىذأمنهاهااأمنكابهتاكتبرضعتاةءلمحأنهفعإعف
عنهـفؤهضاتيااطعاماولماةخصالنهأيهايدسالذى4ابابنسأالملفان
فنغثذافتماألشاىضارعلهشانجالخبزجمنمهانمماظفيفيداللماباهإلناعهط
ءماهزالفقالثبذفىاللرجلبراصانفىعهيئانهفعلصؤوهونجآلبخعامفئا

لفعنآوماأبوهـبهمأوصاهماعايهواغيهمصوأفصآةهفغالأتاممثمالشيامايا
حمووبل1واالدنانيرمأسفصاهـتءفيوامألىسرأها4ااألشبهمالفقطهألفهمات

لثاممضارتبيعمرلرزومالابةدنءسردابااممأثومافالثمممالمحرأءقعععبت
وتافيىوالفهالهنشثطتومافاهـأشوسالظثملغرساضريعةفموهىر

علىنحدهاروامناألرقىأدراهموبالحإلغءهايرعءانحلن4فافاشتاتله
لرهاناوصدأوبين4تنهابابوالمانصارىاشيخأخالذانجاانؤنيفىأذالظ
فهرطبمذامابهوأطصمحره7ؤلالمديهكنافىهثزايهيملقمالىاهبه
ؤكالحوألمجذاممقفبرئشهنفىثبكلهاؤبالةطهاهـبصرهلىءاألفالقد

لفلياكأا4هـة
فيتتيتااذنقهاحمىديمقداأة

إتاسدإنرجبةكاهمزلةدمهءاوالكى4
ااألضطزيءدثهؤمحهمال1اؤءتةرماندعاواو1ذليتأاكأاص

يشىرفافاتساجماتيومقتغيهاطمايعجما
ضالفياجمبطرفيإلدهذأالثرإلىذاياقوأفهع6

روافيانإتميذفمالموافيلمحنيغزأبوأوتدأ



كلع

سعاادفيمقالرادلءءساألانحتالدهاوإ

ءرارثهادكلهـداأ8رالبنةطسابائم
طهدااليمساغنكطوراصلةنءالانرس
8صداانهفنهطإدضبالىحمتراؤواناداهأنهيب

اءساءافىإسضالقمع لهوهومعئئربواياوبعاريلاأسرسمميؤايعنىاالصمياهطتافوقوله
فىلمعااوصزانقائرولشعرااأكلووميزانامكلانفأسمااوفييارقابدل

ئاوول4اطااوفمأصينامز9ترايسكاناهـابمطوالبالفالئواشوغيفاالمهذهـناقلما
4وفممنوأولايونانابأصانسشمماوالبليؤأنأيسطراسعمألنمفمأمهيزأن

نركأهاقصقكبةجهلفولهالميموضيملياوالطاشاآواسجألراالمابفغىساب
ألساللمامهفنأمرمنبلعلوآحنيكاانهألؤاطخقدأخإلذابنوكاشاطولها
لهنالهفآلهادىالةيضللوضننعالىاسقوفىوهـومحدعقلرهوخكزأفههلخ

أفاندهنهوخمممثاسسحةصفرسخةظيذئاانالتوحيدأصروقدلولىءةالوقها

محريماذاأالؤثيئهألانأالاعلىوشدفاذاجإبعروقمابؤااجلأللخلىاداةالىدم
عاممامادامشكيبلنماسأةذلىءاقءنونمعهضرحهصثنلىصالادهـضرقء
ثقرأمنفتراناولادأارئالمةخرأناماباآنءإةبمتإتفاممااديالةأء
تعالىتهاالىالهالابانءلإلثكلدوالتصلىنهطماوولواكعثم
رصأ41امحانئهاءوثلمااممكطاقاللاتولالطوصالقالهوجاهالمرتحلالمحالالفة

انروىكصرهأنمرهأءويستىللثذليفكان14اؤسنءوىلمأهألوولدادنماعضأل
ءءليمهسءشآبفيةلمودعيهفهاصلىالئهولربلهـآنةايقرأالممنر

دشونسبفادكاجماهفوغفهـاسكأوأقولمجدائهقاليخحتمأكراألمفأذاؤتب
يمهـبراافانلاأوذولىأخهااأولاشنهتمومخهاذءصيةتفؤليلرحهقولبرنادثاقراناتمت
بقيةأومهبقيةبههال11هعااضوآنإةاجلاوتماتاالونكالزاتليرظةا
اربارأ11ئاقهاعهبىنوءلدزالرأوقهاخهاللحهتمععراأنمرقيحىلؤايم4اةد

جمجيااغلرلىأنهطاأولئقاخاهيفااكاقرارااليلآؤلفىقراناتمات8يخكناالث
الىعىمحغاادخدؤدللخةئمثيملىءممططالىءقرأنانرقناتعسالدوقراالقهلظ
التهارعواقلقادثمعوهدادأعئهلمهـصلهحيطادحوءممآنةالصاناالنر

ىيكلألةكرووألفرءقو7اقرأيخفاافتهممكاال2اأثاهرذانانفكنوالرأوادع
سلدأوأذتيلمالذىددتهاوقليلثمرغتارافوبهءدتدالىئثإوبدطتكقرأه
مدبايحأسيركاصحبارفأراألعؤجبيالذىءولىلمينرلالثافىكفرةلهنجن

يمهـءاروةءهـاةاةءيقدضاوأتمملتارالشابعراكيتممد2ابااسقلىءوأجمعوا



ال

بوأأنيمإطياكلوااخاالناصثالتهأوقدأآرعضاقبهصانلهيفيغرقةسابعا
هولىرمنادتيروىروتيإسادعدأحاذاإقرأنآقارئذألثفاهـدماهد5ته
اللهوسولأهـؤاعباىكعنكبامىاكطنلىاحميرشكغكنهدالتهءعنتض

لمحقفرسوخمتمذمالمعورانهكاصاهأواضضالبهيزفىاةوسفةكذظنئوصلمهشلهافنلىمح
أكبهصرخانصمتجلنرهركاك3صرن2رتاصالىاإتتااةثتاأررائيثمخ4ةش
الخغوأدعهـهءوالذعالموسكاصهالىصىاتسولرعلىاصألةتيصديئوااثابهرا

أيسمااافعقألىاراخاالمفعارنرأقالمديرق4امداتأإذفنمرقجيمالضميدا
فيواقيثةإينصالخردهايدلملىافعاعيدااانبدئالولمحالمحيإلعقاالة
ننءالمذايسمآنهفهوامىيهالخبتنقاسقاليهبادهءدحيعواعهرالقفهنالمدلؤكلةعا
سآدساءديراةالعزيزالىهاجماالهكثالهوحدهاقهأداالاندواثتفيسةا
أادمحوومحيىفميمأفتوبصالهثنبملتوابليولحااآيثىسوءألؤسوسمادا

آواثفرجصغأ2ادوأاماتثاآكرارانوالمجاللسولماتالتهفدايلظيم
ألباواثفضلىبثواوا4اسثاوفاطراشالمغاربرقالمشاربايعظابموبد
ىداأريملهرريسولهدهءداوأشهدأنزبشمنثطأناالفأفىوظبءاوال
ؤنعنةاالهآدئرأالىالروساطمضرافبخذثهافهذاعماعااسبثيراونذقااوئن

الطبينوأصالهطلهءاشكالباتامالههثقصتلىءاثألوععدرلقحثىشاجونمة11
امثفأوآفاهوالرحمةوألشوباحدالنعذىآاقهلمحدلليهاحمهيراواوسلمهرينلحاا

بهعغفتبياالئلرالدتاليواندالمالمنودروسسلارؤنزتنلىأت
ورممطااثحلتمزافىإطظااخيرمنآابهناممحوأؤاردحمامنبهصرجممىلهدساوأا

آمزكافلهترالىبأدعشىاتارباالتمميتاالدفيوقيفهأنشبهاتمن
طفرلفصسالةوآبرالذلنى1ودوحانغراكياالمعشولىودواللواالمولمحوعقلمحمؤوا
جمقعنامتىاكلتهدلمحهاالنيراالسلهةلمممفاواألمحناأمسبقالىلماوالوسيلة

انههاطتموافىلنيااففلصهضزكاهالصألقو2افضالشكلهاسلىدمحثينخعىوء
اجموبهثراعذؤبهربناواغقليللثفيريهماظئمالىوالغحليكالمن
الوتهابتأتصفراالمقفيسهانفعنابمؤتاثينااهوسدوناوسرلهيهواح
مرائىنالهـساشناواصحضبهاخاصماتط14عالسالراتعاياوهؤشتااد
االرؤنامبآركامصتهائلثماااالناخعطاصىدبهبمعواتاناواكسلسناناوارحمشمهوا

بمهصمنالهمعصأويثءفيمنااةيابنفيكوجعلقه
اوفيوجلرلمزكةحناتنحرظفدوجواركوأمخركئوأنجعاخايهعةوور

نظرلمحقهلتعاللهاآلاهلالوقمرادكهـأضهقهأدصىلمحالصألفاغركالهوأل
أللهسيلخذرالكنهيااىصرابننوءأثثلطهاؤفالحاتةبجمهمتأانأصاعة11
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منوكلمرتكمنيدصاصباحفالظلخرأامستاذاألمسافالنتاصمتداا
صابكثخممىكسأتياكعنموسماههاتصلىرسوألقهمكورواوفىكتيكةحبا
ثدقبلوصباهـكذةبلزكناكوشفلثوفواغدتجلقبلشقمدتدثوهزكبلىد

رأعضهبممثفومةاإلووايهطانتاصئماحقلمعلمميللتهصلىضومنههو
وبؤاضفهالمرعنغرورونجدهـاطاأسوانملتعااالحماماأنعلىئايدلو

لهابقفعاكاةلجرنأناألوممنالساحةازولىوولإلنلخيرسللجرمنه
معانواثهآدافىرافاآلوقىكصثبرهففىقئدادفىاالتفاالحوط

موالاعلىالحرصبالمطافىاراالظوكوبلبالمرأئوللفافعمةأمجالمأدىافي
البداعفا21أشكبرمنقولمخادط3زلىاليزانهادرمنحموصنالىامتاعيرهاهن

اهدطثهنواهتلنىواتهوهالتهأةءنءفلدايثضالهنؤاءنكا3اذاثدنظ
افىشالمجيمفيماظلىاكلهـوآثىائوافامننعالىالثهإذلدشامدرمحارتهآخرقه
داداألستتعارهماشهواشؤتراهلهان4الءهـافايمييااعرمقوافااثأت
إهاكابظنكانساضضرقرأشاألتلهأحوطوزلىاالنطاعحمقواألأل
أ4ملهآزداداؤاكفحكلمالاموأنشقالحهسيهامامحماماذةريهلىءدومة

يبأاعنرقرأنأملهطبالفيهاالدنبفىينههكانمقأنفالثزنصءعرية
جاليدقيااالملألدملىقيلماميلوانادمحإمترعنحممؤنظنممنكنهلممن

خضهثمزاللملحئصيهيرهاالياآكفريدموتاللشنهاومنهاظاوعتدلى
صهروامنجمالصألفرالآلهمعاث14قولهدهع4الىعبكىاصامذلىءاللهاةءعائ

14االتهئبابااذهىوفىلىطزمأقهشهانانظرنفسهعللمذاتاطؤم
فتمينهاأرضىئعهطن5سديرثهبذكرضئاسنفعماوإيهثرتثوالباصالجمنمانا7واال
لسبيمضىبزضبزمنعاتحآابامنألنةيسلمليمالىفهلمامرحتجعاينظ

الصوسارواليبإسحو4بهلهالثألىعىافهرسولكلنلئنأونا
ذودةاكلكاكايادآءأناعاول5واصابهللقواالرمحاصلىكلوبا
علىكفامازقآلرلاصفيمالظوسلمايالثهصلينياآنطىلجبيربيز

رءوهولموعلهقهاصلىياكغلىكهاهـضىخليخروفىكفافنوضرايزق
يرتكبمعوقذلظبكمايوسلمكليهاعلىوالشالفةكلعرفىسمولي

فعالكاتقدرعليهنعالىالنهفسبيلتنفقهضئورامانركلمفقهاوآعلىالمانكوا
عنفاناقاللىفالخؤااللديخاواشااءصلرشيماقأماترضكهمالمالابنااث

مفعااصروبلبماحمإاكلباعاسواصلوأتبمسشكيهمىقالكاأحبربدين
وعدأواةاكداوالمجربواليتفيوتوندلهيثنلماضيثو
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شهاافئأيبهيرلتمثنرفىوهوءوأاقفتهناطأيخاتلسالم1عل
انايهغأوبديدهييمهيخاأبوقدأممشاكلالأللأايههصانسلابنهن1وه
4كلهلصملواشثبيهملىلفبماانعمةأتىدانحمععالعنأفاهأفىث

جلدحمارخيرملىكلمقالرصوف8وفكساجة01نصعايمئهاسصلىهوسىا
فرأثمهماياممنهاهـنعلممةبفادخلىيننغلياح141ءدصيجعفووا

أوعنلصمفموهادمدمادضههاوصوقهعلىاماسأأنأزادااذأبهبشاهال
أشالتاصرمحىنمالعاهـشإجمانمازثبألانملموملةاتسلىئهارسموبئ

هيوأثكاثئئقةعناملموسلمالئهصوكستدسنهأالمالوالمئرفيهلىالمزإ
هماكامنممتيآ2مهوالديمارأهاالىهمئاانمسعردااشلىطوالعوخأ

مناأدمعليهالىلرسوقعفاماترفيفهارفنشهأممطاتوظاكااهي
قصيالتبموسلموأقريولالافشاهرألرعيرايلقدفيوةاألامدماولزوالدا

أيمممطيهاملىاقهشوليعكرأعنصوايهؤباعندربئلمرهونةثرمحكه
اممإألمالعاأليتارأالمامىئمئعالتنماهعقمفمئوظلمحعائحندأعطانلظ
فئذقىاثضداقيومحلشهةبهفاظيثكنلرائادئهمؤأحهننتاطاأ

مأذتتللنيهقىورددنافىظلمويهملتهصلرسوبالتهأظعامحسامصلىظ
صماعلىأاحناقىعهفمأانعلاهاللفهبلواقمظمهتلفاهافيعمنافئؤظ

يلقجماميهؤبخهنمونبقىلشعيمغرواباينالىصهرأرأقتىانمقولىوممنأثعها
سالههصالىاتاهسبمبنعلسومحنياكمانجصحااغفقبلالمجنينراما
ذورالتكأفهلهاجردملمنيايألتعمإلهافئأفىاعروأنارءتامعنراقالحلمه

ييئأكألهـعثمنمهوستحلثابهعساحلعآبعمكزوااحدائةسوتام
جؤمئاتشعبروأويمسوواشهاالعلىوهأوالرشالجربالموهروكلدأخنجا

ديسواداشثايارالمحاتياسائزلىصاشحدكااقولقعآمننهالمفىالنيماا
تالطةاشرياسفقاللذمئلىتاحاتيتعالىاتهعنبأألوهبخينبلتنعما

أابنهـهملىعنصراالهلفى8باخليهوألمبرلدهحد5النةاللحيكعدةب
اسايهافهفاخاوأملهبهـأجلهنةالخثموبألطلقازآالموسلمعامه

سئااثاجمدخلنامفهأبرعبيلةمالرهناغلوأعيئعهألكزأعلاقدئة
لكلمظاقدسم4ملاتلىصداصيرأىمئأنهعالرمهبعمقمنقذخ4ئىئةيعو

وضهاارطألعهفثعمرخنوأالىأجوالفثليءلىاهعرلمثحا
مفىصرظلللىنياكرأظاكبثلىلىكئلفالظمأتبكلمهالىصنىا

آفىشسعتحرقان3مبتائياوالقألسققللىافىءوطوترضداراحشثفط
اباجمداياكقيمالهالفقصأن95بهاصيعومنمأقهرلىسبماصانءرخلاصو



داهلموساىصهترلزثاشآقطنةالوكآنهتحز
ولهءكالطظثمؤمالداكسوجملراداذبهسأبدئمامثلإلعأيطؤطح
تافتهالثامقنهاقهىكرملثافظاسكنشيطارقوعقمطهرعئوكله

أميرنرأكافقالماوصاعحلنهراصماسزفتزهوآمملنأاههثهثيحازأر
الهالتيبالكؤنجاناقوعألؤهذهأطثلىنآوأالمحاقهطابخهدياتافاكثفمئهـس

نكملرصلصألئتىؤتالكفهآلمثالاكنهاضىعغهنجبرهلعزاقعىنلق
إاعئمطيباتمهـأذفقللامأعلىنىتعمألىجمضمالهكىولفألفوأس3كراالم
نعققيصسباخبنأ7اهـكطلثاألأوافمانحالرظا3تلصأل7ماالامحاةمالىتفحبا
مناطعهألفلذهسءاأتناصمداوشيرأزوالهممفرطصوراودل
االمانهأهامنبدلىنه6افهدضىطمةاشتلمضلعنماقهوفؤحمالكد

االتجقآتعاألهلققللرومافأةالمادئألموعلههالتسلىانىاتأئانافأص
قاللصييماتإلداقلتةطلألهللىفقط4أتةلتقلمأصممالنئجعتم

ثائجأشاولةقلىأفاالومايخاتيقظافيامضدفرؤدفوضدتهفاتاهاحىا
تثأتهإلكآارؤسنافقالامنااقخرجضضعامايمناهادابعأطوألخرجمتجنو

فقالخادماشااناإسيهاللىثيهبهلاللىلمتألئشمحاجقآلتفهل
جمدتبمماينلمالكضثةائطوئألربااسآافسادمىحوخبرماعلىاداسا

قيفاتيققرمحفبالداانبنئياالنألينهلاظيمفيالطكنلمجيبر
لثالثهاكهـكاء81وضرإداقهاالحمانعانموافهيفيهانقسفينتملىنامىحمرفليلى

فثأنهاهولىشعئيننياذشابدؤوصازمامحكنمنطجأكاكماتجرالطفدالث
بهالمفذاكىاهعىموشإنراكتثاالرعقابقؤةالتءبواجلطانجلهفل
ئاكدهذفيصصعنىلىالؤغءبرىكاءلمحينالذىمأخبئععأرصجوهوأنامكهف

كأيائعايهعابأجلىقبلأطيأقائأمحطشئذششقاجدىعوثهافنى
عتمحدجمةومنىؤاصىهذاىقنىبربئلبلىفيكلحفظهونيوأفىكةأ
ءصمميوبتةهوادئ4الدياوشهـزهلمنىمزمبدفادأاقأالذاركهاا

لقالرفيهاافهبدءشنصولوحر3وآالطنوألىدأوتحفئنهأ
يمذاواتجهدالفكرهاايألالمكايهذبانفىأتامشما31فاآباكه
العاسلؤم8ألدرداأكانبتهدسلحفمنهسيرميريئيلومياقعىظك
ثعمئقأهلففاذياحمهلناسلىاكلثماقامابعصمىففربدممثقنلمهض
انماوالئهفقعالعهمابئوحروأمثناداءأدأئلماالقعمفغالئعوقممسامهلىصة

بتفيممالضنعونيونتلىالاهدوالىاداروإكائئيرافىوخوارنحادين

ا



3أل

ياوأشدتبلمقلذيئتدرسنماللمصنوتاكماالتاوكأمعونتملفونألما
أوكاوراغمبوراوآمالهمحموراقبمميعوتضهيداظوأثلوائيراجمعواو

أهوقأزفاضمبوأنانهلمحبلهابووطزؤألؤقبلمممأزنراثنقاؤائاركار
فيةمنكيظالثخنىلىتيمعذتعرأنصأايوموفلفككلأيواللعرضغعاوفئماصم
واليضللأضيقورويئيههفكبداديموبنعوقعتلالمجهنىموبىكلنا
ليهاائروالحزكيضأليطنىلأورائالنقيلىليومواععيثتىتهنؤأثياعه

يعئلنيقهلعليعوسممعدللئهألئلشكلسلظأارالهائوغننىأذفي
أفهصالنىاعئهاتهارضىئشهطوعىيهالمحإححصاشبحلذاذيملموتآخدء

محالسةكزادالربهوأياكفعاالدشعنفلمكميالمعرذيأانهئةيافاكصمولصعديه
ألخاكتكليكئمطولىائاحنجابمرضىلىإوفنيهفئدؤباحلىوالتسنئااالصخه

ئبامدبرالىفىالىقمصفمنلموىاعاافوضاألفهفمىلألماطولمامحالممواألما
آنهاتياأبعامالىنمناكوبوامقوفيةاالأنجاهؤيهونرامنبنونكغواضبلةضةألا

النهلىصلئهعمواللعاروكطوظصاعأأبحمنوألكألخسابعكداوالحساعل
المحييهثهئارخغيخوقرأقووتعافىهفطألاشذقىلتألحضعاوشلمايهء
عدهئغبىممدلنطالظوسلمفاضدوغئهقواليهىماكونونفجمبونز

ذتيالمجيراولفحكغايكلمءأمانرلوخي
لضوقوالفانمدقوناطبغفيقدتمفيكون3نللثئكولىسبفضل
اوقدليذلتكواتاالهئهاجميعتفىودرةجيذاكماقفكرةنأنيهوعقه
ابانالاممجهدلئولللقصودعايةالثةبعوناسالمجروصهت

كصألهةأيياسعلمحقالدإلمطالثةالساهنطابفاالتهمن
الهذالىثمايغاتهاموكاالريهبااخالمجه

شعبإنأواسمائيمبفرايلظراثكلاوأبا
بعدااللفوتسعيئثألثةهيورفكاممقعم11

إمهالثحبطةهجيمنينالماي
ءكامهمهيلبنىوالعالمه

وفيوااههسملمفوا
رالي05

منم




